جتدون يف هذا العدد � 10صفحات عن الأخبار الدولية

غوارديوال:
"مـحـرز مــذهـل وثقــته
يف النـفــ�س ال تـ�صــدّ ق"

اجلـريدة الريا�ضـــية رقم
www.elheddaf.com
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E-mail : contact@elheddaf.com

باري�س �سان جرمان يراهن على
�إغراء بن نا�صر بـ دوري الأبطال
MCA

مالل" :هناك ثغرة بـ  3ماليري و 300مليون
و�إذا حتتم الأمر �س�أحجز ممتلكات الأ�شخا�ص"

jsk

الالعبون مينحون الإدارة �آخر فر�صة
ويهـــددون بلـجـنـة املــنــازعــات
ّ

فغويل يعاقب بلقاءين وبيتي�س يخف�ض عر�ضه لـ ماندي

"بع�ض �أع�ضاء النادي الهاوي من املت�آمرين �ضد الفريق"

املولـوديـة قـد
تخطف العراقي
عـــالء عبـــا�س
مـن الإتــحــاد

""�س�أ�ستثـمـر �أمــوالـي
يف الـفـريــق بــعــد
تـطـهيــره مـــالــيــا"

ESS
بو�صوف يوقع � 5سنوات مع "جم ّمع
ال�سيتي" و � 900ألف �أورو للوفاق
�أعراب:
"لــيـــ�س �أمــام
الفاف �سوى توقيف
البطولة"

زغال�ش" :نفحة
اخلـدمـة تــروح
ملـا �أ�شــاهـــد ما
يحدث حللفاية"

حــراڤ" :اللـــقب يحــ�سـم على
امليدان و�أنا �ضد املو�سم الأبي�ض"

"لــن �أ�سمـح ببث مباريات
ال�شبيبة �إذا مل نو ّقع اتفاقية
جــديـدة مــع الــرابــــطة"

MCO

CSC

CRB

الإدارة تـتـــفـــاو�ض مــــــع لـيــتيــــم
على التجـديد و�صـالــحــي مــقتـــرح

املـــالك يــج ّمـــدون مـهـــــام رجـــراج

ال�شباب �سيحتفل يف ذكـرى ت�أ�سيــ�سه
الــــ  58باللــــقب ال�ســابــع

هـــــادي" :وقــعـــنا ر�سـميــــــــا مـــع
مـــدافعــــني مـــغـتـــربــــني"

مـــو�ســـي" :زاوي ابــن الفريــق
ونــتـــــم ّنـــى بــــقــــاءه"

رجـراج" :مل �أتلــق �أي �إخطـار بالتــوقيف
وا�سـتقــلــت يــــوم  24جـــوان"
ليتيم" :مازلت �أمنح احلمراوة الأولوية"
�ســاملـــي�" :إذا تـحتــمت و�أكمـلنا
USMA
USMBA
البــطــــولــة ،تــ�أكــــدوا �أنـنـــا
عـنرت يحيى ي�صر على ا�ستعادة بن �شاعة
نفــــــرط يف اللـــــقب"
لـــن
"العباب�سة" يطالبون ب�إعادة حممدي
ّ
ومتــم�ســــك بــ مــحــيـــو�ص
ّ
ASO
CABBA
بن مــنــي�" :أعـتـذر من بـن حـــمــادي
ومــن يردنـي عليـه التفــاو�ض مـعـه"
قرعة ربع نهائي رابطة
الأبطال…

بر�شلونة قد ي�صطدم
بـ البايرن ورونالدو
بـ الريال
�سيتيان" :ال يبدو
يل �أن الفوز بدوري
الأبطال �صعب"

اليوم سا 18:30

البار�صا تلعب
�آخر الآمال قبل
التط ّلع لدوري
الأبطال

ت�سريبات ت�ؤكد تو�صل
حمكمة التحكيم الريا�ضي
�إىل براءة ال�سيتي

العـــدد ال�سبت  11جويلية 2020
 4952ال�سنـــــــةالع�شـــــرون

ڤديورة يحتفل ب�إنهائه احلجر ال�صحي

هدف حمرز يت�س ّبب يف تغيري القوانني التحكيمية لـ "الفيفا"

احتفل العب
املنتخب
الوطني،
عدالن
قديورة،
بنهاية فرتة
احلجر
ال�صحي
التي خ�ضع
لها يف �أحد
فنادق
العا�صمة
القطرية
الدوحة
ملدة  14يوما
كامال ،من
�أجل الت�أكد
من عدم حمله
لفريو�س كورونا،
قبل مبا�شرة التح�ضريات مع ناديه الغرافة ،وح�ضرت �إدارة فريقه
�أم�س كعكة كبرية لـ "الدبابة" اجلزائرية ،احتفاال بت�أكد �سالمته من "
الفريو�س" كتب فيها" :مرحبا بعودتك الدبابة".

�أحدث الهدف الذي �سجله ريا�ض
حمرز ،يف مرمى ليفربول
الأ�سبوع املا�ضي ومت �إلغا�ؤه
بعد الرجوع �إىل تقنية
"الفار" ،جدال كبريا يف و�سائل
الإعالم االجنليزية ،حيث
ك�شف املجل�س الدويل لكرة
القدم  IFABاملخت�ص يف
حتديد قوانني كرة القدم،
�أنه مت تغيري قوانني مل�س
الكرة باليد بداية من 1
جوان املا�ضي� ،إال �أنها مل
تطبق ب�سبب ت�أجيل املباريات
عقب �إنت�شار فريو�س كورونا
امل�ستجد ،و�أكد موقع " �سكاي
�سبورت" ال�شهري �أم�س تغيري
القانون بعد هدف حمرز م�شريا
�إىل �أن القانون اجلديد ين�ص على
�أن ت�سجيل الهدف بعد قطع الالعب م�سافات طويلة �أو مراوغة �أو متريرة ،يعترب �شرعيا
حتى ولو كان هناك مل�س باليد غري مق�صود.

هادي بو كي�ستيو

حميو�ص" :مي�سي ولقبوه باملونغول ..كيف ال ينتقدوك �أنت؟"

خمربي
�أن�صار املولودية وال�شباب يترب�أون من ّ
اجلداريات يف املرادية

ن�شر مهاجم احتاد
العا�صمة� ،أمين حميو�ص ،ر�سالة
جد قوية ومعبرّ ة عرب ح�سابه
الر�سمي على "االن�ستغرام"،
لأح�سن العب يف العامل حتتوي
على عبارة قوية جاء فيها":
عندما تتذكر �أن �أح�سن
العب �شاهدته �أعينهم يلعب
كانوا يلقبونه بـ املونغول ،من
املفرو�ض �أن ال تت�أثر �إطالقا
بانتقاداتهم" ،وهي الر�سالة
التي �أراد ابن جيجل
من خاللها القول
�إنه ال يويل �أي
�أهمية لالنتقادات
و�سيوا�صل العمل
من �أجل النجاح يف
م�سريته الكروية.

ڤايا يحظى با�ستقبال رائع من �أوملبيك �أقبو

صورة اليـوم

خ�ص حار�س
ّ
�شباب بلوزداد،
قايا مرباح ،مقر
نادي �أوملبي �أقبو،
النا�شط يف الق�سم
الثاين هواة بزيارة
خا�صة على
هام�ش تواجده يف
بجاية قبل يومني،
وهي الزيارة
التي �أ�سعدت
كثريا القائمني
على هذا النادي
العريق والذين
ا�ستقبلوه بحفاوة،
من جهته حار�س
"ال�سياربي" �أ�صر
على توجيه
عبارات ال�شكر،
عرب ح�سابه
الر�سمي على " ان�ستغرام" لأبناء �آقبو ،ما ي�ؤكد االحرتام الذي
يحظى به من �سكان املنطقة القبائلية التي ينحدر منها.

مكاوي غادر مقر "احلمراوة" بالدموع

مل يتمالك
الظهري الأي�سر
زين الدين
مكاوي نف�سه
�أثناء تواجده
للمرة الأخرية
يف مقر نادي
مولودية وهران
الذي ق�ضى
فيه �سنوات
رائعة ،حيث
ن�شر فيديو
داخل املقر
و�ألتقط �صور
كل �أ�ساطري هذا
النادي العريق
الذي غادره
بالدموع ،ومل
يفوت مكاوي
فر�صة توجيه
ر�سالة �شكر
�إىل كل �أن�صار
املولودية
الوهرانية
الذين تعلق بهم �إىل درجة كبرية ،يف انتظار �أن تتحدد وجهته
امل�ستقبلية.

بو�صوف ي�ستمتع بجمال �سد "بني وهارون "

من املعروف
�أن اجلوهرة
ال�صاعدة يف
�سماء الكرة
اجلزائرية،
ا�سحاق
بو�صوف،
هو ابن
مدينة ميلة
يف ال�شرق
اجلزائري
والتحق
بالوفاق حني
كان يف �صنف
الأ�شبال،
وي�ستغل
بو�صوف
فر�صة
التواجد
بعيدا عن
املناف�سة
من �أجل
اال�ستمتاع
بروعة
املدينة التي ولد وترعرع فيها،
رفقة كل �أفراد عائلته ،ون�شر
م�ؤخرا �صورة له يف �سد " بني
هارون" اخلالب والذي
يعترب من �أجمل املناطق يف
مدينة " ميلة".

�أحدثت بع�ض الت�صرفات
ال�صبيانية من طرف بع�ض
املجهولني يف حي املرادية
بالعا�صمة الذي يتقا�سمه
�أن�صار مولودية اجلزائر و�شباب
بلوزداد ،بتخريب جداريات
رائعة كان �أن�صار الفريقني
من �أبناء احلي قد �أبدعوا
بر�سمها ،موجة غ�ضب �شديدة
لدى كل الأطراف ،حيث ترب�أ
�أبناء احلي من اجلانبني من
هذه الت�صرفات ال�صبيانية
و�أكدوا �أن العالقة الأخوية
بني " ال�شناوة" و"�أوالد احلمرا"
باحلي �أكرث من �أن تت�أثر
بت�صرفات �أطفال ال ميثلون
�سوى �أنف�سهم ،قبل �أن ي�شرعوا
مع بع�ض يف �إعادة ر�سم اللوحات
الفنية التي تبقى مفخرة كبرية
للحي على حد تعبريهم.

�صنع توقيع موهبة وفاق �سطيف� ،إ�سحاق بو�صوف ،ر�سميا على عقد مع
"جممع فوتبول �سيتي" احلدث يف و�سائل الإعالم الأوروبية ،التي
�أكدت �أن العبا خارقا �سي�شق طريقه نحو النجومية ،انطالقا من
بلجيكا مع نادي كورتري ،ثم هولندا مع العمالق "ايندهوفن" ثم
مان�ش�سرت �سيتي يف املو�سم الثالث ،يف حال يثبت امكاناته الكبرية.

"الكوا�سر"
يبدعون بجدارية
للأ�سطورة مزياين

املوجة التي انطلقت يف
الفرتة الأخرية لدى �أن�صار الأندية اجلزائرية بر�سم
جداريات فنية متجد رموز ناديهم ،امتدت �إىل ع�شاق
احتاد احلرا�ش الذين �أبدعوا يف ر�سم لوحة فنية رائعة
لأ�سطورة النادي عبد القادر مزياين ،الذي يعتربه اجلميع
�أف�ضل من حمل قمي�ص ال�صفراء يف تاريخها ،ونالت جدارية "
مزمز" التي ر�سمها �أبناء حي "واد �أو�شايح" اعجاب كل " الكوا�سر"
الذين قاموا بن�شرها عرب �صفحاتهم.

غا�ضتني عمري ..لقيت حبة تفاح وحبة بانان يف لفريجيدار خمبيني ،كليتهم بلخف
ومنبعد قالويل باللي تاعك

احيى نادي مان�ش�سرت �سيتي ،الذكرى الثانية الن�ضمام النجم اجلزائري
ريا�ض حمرز ،قادما من لي�سرت �سيتي االجنليزي ،حيث ن�شر احل�ساب
الر�سمي لـ "ال�سيتيزن" على الفاي�سبوك �صور حمرز� ،أثناء توقيعه
وتقدميه �إىل و�سائل الإعالم ،قبل �سنتني من الأن يف خرجة تفاعل
معها اجلزائريون بقوة ،كما جرت عليه العادة مع كل تغريدة لها عالقة
بنجمنا العاملي.
لأجل تقدمي �أفكاركم و�إنتقاداتكم ،وحتى م�ساهماتكم ،الرجاء التوا�صل معنا عرب الربيد الإلكرتوين

wachkaloulyoum@gmail.com
wachkaloulyoum1@gmail.com
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حمرز حمل ثناء غوارديوال وجوفنتو�س
مناف�سه املحتمل يف ربع نهائي رابطة الأبطال
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ال ُيفوت الإ�سباين جو�سيب غوارديوال مدرب مان�ش�سرت
�سيتي� ،أي فر�صة ُي�س�أل خاللها عن ريا�ض حمرز ،حتى
ينطلق يف الثناء على الدويل اجلزائري ،وهو ما تكرر
�أم�س ،بعدما طُ رح �س�ؤال على "بيب" ،يخ�ص حمرز الذي
مر عامان كامالن على التحاقه بالفريق ال�سماوي،
حيث اعرتف مدرب "ال�سيتي" ب�أن الفريق حمظوظ
بامتالك العب من طينة جنم املنتخب الوطني .من
جانب �آخر ،جرت قرعة املباريات املتبقية من رابطة
�أبطال �أوروبا� ،إذ �سيكون حمرز وال�سيتي جمربين على
جتاوز عقبة ريال مدريد يف �إياب ثمن النهائي بتاريخ
� 7أوت ،على �أن يلعب الفريق يف حال ت�أهله �إىل ربع
النهائي �أمام املت�أهل بني جوفنتو�س وليون.

م�شاركته �أ�سا�سيا اليوم يف برايتون
لي�ست م�ؤكدة

ويحل مان�ش�سرت �سيتي �ضيفا على برايتون �سهرة
اليوم ،يف �إطار اجلولة اخلام�سة والثالثني من الدوري
الإجنليزي املمتاز ،حيث ال تبدو م�شاركة حمرز منذ
البداية م�ؤكدة ،خا�صة �أن الفريق خا�ض مباراة �أخرى
قبل �أيام قليلة ،بالتايل ف�إن غوارديوال قد يلج�أ �إىل
�إراحة العبني مقابل الزج بعنا�رص جديدة ،علما �أن
الدويل اجلزائري �شارك �أ�سا�سيا يف �آخر لقاءين �أمام
�ساثامبتون ونيوكا�سل يونايتد.

غوارديوال" :حمرز له ثقة نف�س
مذهلة و�أمتنى م�ساعدته على
التط ّور"

كان لـ"بيب" كالم جميل حول حمرز ،خالل ندوته
ال�صحفية ،حيث علق قائال عنه�" :إنه العب مذهل مع ثقة
يف النف�س ال ت�صدق� ،إنه فتى يخلق دائما �أ�شياء مميزة،

�سواء ب�صناعة الأهداف �أو ت�سجيلها" ،قبل �أن ُي�ضيف
مدرب مان�ش�سرت �سيتي بالقول" :نحن �سعداء بامتالكه،
ب�إمكانه م�ساعدتنا عندما ُي�شارك �أو ال ُي�شارك� ،أمتنى
�أن �أ�ساعده على التطور".

"بريناردو �أ�صبح ال ُي�شارك كثريا
ب�سبب تواجد حمرز يف �أف�ضل حال"

واعرتف غوارديوال ،ب�أن الفرتة اجليدة التي يتواجد
فيها حمرز ،ت�سببت ب�شكل مبا�رش يف قلة م�شاركات
الدويل الربتغايل بريناردو �سيلفا� ،إذ كان لـ"بيب"
تعليق �أي�ضا حول و�ضعية جنم موناكو ال�سابق ،فربط
ذلك بالدويل اجلزائري ،ملا قال" :مل ُي�شارك كثريا مثل
املو�سم املا�ضي الذي كان فيه رائعا ،رمبا ذلك خط�أ
مني ،لكن ذلك راجع �إىل م�شاركة فيل فودين و�أي�ضا
حمرز الذي يوجد يف �أف�ضل حال".

حمرز�" :أحاول م�ساعدة الفريق
على ت�سجيل �أكرب عدد من
الأهداف"

من جانب �آخر ،كانت للدويل اجلزائري ت�رصيحات
حول االنت�صار الأخري �أمام نيوكا�سل ،حيث علق
حمرز بالقول" :لقد جعلنا املباراة �أكرث �سهولة من
خالل الت�سجيل مبكرا ،لنح�صل على فر�صة ال�سيطرة.
نحن نلعب جيدا ولكن احلظ مل يحالفنا فقط �أمام
�ساوثامبتون ،مع ت�ضييعنا العديد من الفر�ص ،الفارق
�أمام نيوكا�سل �أننا �سجلنا" ،وقال عن ت�ألقه يف املباراة
التي �سجل فيها هدفا" :ميكن لأي العب الت�سجيل ،لأن
اجلميع لديهم �إمكانات رائعة� ،أحاول م�ساعدة الفريق
وت�سجيل �أكرب عدد ممكن من الأهداف".

ي .خوين

طموحات الالعب قد تدفعه للرحيل…

باري�س �سان جرمان يراهن على �إغراء
بن نا�صر بـ دوري الأبطال

غي باري�س �سان جرمان ا�سرتاتيجيته
رّ
ال�ستقطاب النجم اجلزائري �إ�سماعيل
بن نا�صر ،حيث �أكدت تقارير فرن�سية
�أن "البيا�سجي" توقف عن �إغراء الالعب
ماليا ،لي�ستخدم اجلانب الريا�ضي وامل�شروع
الطموح ،خا�صة �أن ميالن يعاين خالل
املو�سم اجلاري يف �سبيل اقتطاع ت�أ�شرية
�أوروبية .وكان نادي باري�س �سان جارمان
قد طالب م�س�ؤويل "الرو�سونريي" بالك�شف
عن حقيقة ال�شرط اجلزائي املدرج يف عقد
الدويل اجلزائري ،حيث �أنه �شكك يف كونه
(�أي ال�شرط) غري قابل للتفعيل قبل �صيف
 ،2021ليبدي العمالق الفرن�سي جاهزيته
التامة لدفع  50مليون �أورو من �أجل بن
نا�صر.

لوائح االحتاد الأوروبي تفر�ض
على "البيا�سجي" �ضم بن نا�صر

وبات بن نا�صر خياراً مثالية لـ باري�س
الطامح �إىل تعزيز خط و�سط ميدانه،
�إذ يتقدم الدويل اجلزائري على ملفات
العبني �آخرين ،مثل ال�صربي �سريجي
ميلينكوفيت�ش �سافيت�ش من الزيو الإيطايل ،وال�سبب ال يعود فقط �إىل متيز جنم
"اخل�ضر" يف الفرتة الأخرية ،بل �أي�ضا �إىل اللوائح اجلديدة لالحتاد الأوروبي والتي
تفر�ض على الأندية �إدراج  8العبني مكونني حمليا �ضمن القائمة الأوروبية ،التي
ت�ضم عادة  25العبا ،يف حني ميتلك البيا�سجي حاليا  6العبني مكونني حمليا ،ليكون
بن نا�صر – الفرن�سي املولد والذي انطلق من نادي �آرل الفرن�سي – منا�سبا متاما حتى
ي�ستجيب الفريق الباري�سي لتلك اللوائح.

بن نا�صر طموح ،لكن م�شروع ميالن ي�ستهويه �أي�ضا

وحتولت خطة "البيا�سجي" �إىل �إقناع بن نا�صر مب�شروعه الريا�ضي املتميز ،خا�صة
الو�صول �سنويا لدوري الأبطال ،ف�ضال عن اال�ستحواذ على الألقاب الفرن�سية املحلية،
وهو ما يتنا�سب مع العب طموح مثله ،لكن من جهة �أخرى� ،سبق للدويل اجلزائري
الت�أكيد على �أن امل�شروع امل�ستقبلي لـ"الرو�سونريي" ي�ستهويه �أي�ضا ،ال�سيما مع اقرتاب
الأملاين رالف راجننيك من تدريب الفريق ،وهو التقني املعروف مب�ساهمته يف تطوير
الالعبني ال�شباب وامل�ساهمة يف و�صولهم �إىل �أق�صى حد من �إمكاناتهم.
ي .خوين

�إدارة �شالك  04مقتنعة ببيع بن طالب لـ نيوكا�سل

�سيعود خالل �آخر جولتني من الدوري…

جلنة الإن�ضباط الرتكية تعاقب
فغويل بلقاءين
تعرف �سفيان فغويل على
عقوبته بعد الطرد الذي ناله
خالل اجلولة ما قبل املا�ضية
من الدوري الرتكي املمتاز،
�أمام طرابزون �سبور ،حيث
�أ�صدرت جلنة االن�ضباط
لالحتاد الرتكي قرارها ب�ش�أن
اعتدائه على املغربي مروان
دا كو�ستا ،عقوبة الإيقاف
للقاءين متتاليني .وكان
الدويل اجلزائري قد تغيب
عن مواجهة �آالنيا �سبور �أول
�أم�س التي عرفت �سقوط
فريقه برباعية مقابل هدف ،ليكون معنيا بالغياب �أمام �أنقرة غوجو غدا
الأحد ال�ستنفاذ عقوبته ،على �أن يعود للمناف�سات خالل �آخر جولتني من
املو�سم الكروي� ،أمام غوزتيبي ثم �أنطاليا �سبور ،يومي 18
و 26جويلية اجلاري.

تايدر:
"�أظهرنا �أننا ل�سنا
جاهزين على الإطالق"

تعر�ض نادي �إمباكت مونريال �إىل
خ�سارة قا�سية داخل قواعده �أمام نيو
�إنغالند� ،ضمن اجلولة الأوىل من الدوري
الأمريكي للمحرتفني ،وهي النتيجة التي
�أحبطت معنويات �سفري تايدر ،حيث �صرح الدويل
اجلزائري بعد م�شاركته طيلة  90دقيقة" :م�ؤ�سف
حقا ما وقع لنا� ،أظهرنا بالفعل �أننا ل�سنا جاهزين بعد
النطالق املناف�سات ،ال ميكن الفوز باملباريات عرب الرك�ض
فقط وراء الكرة" ،وتابع العب بولونيا ال�سباق بت�صريحات
اعتربها البع�ض انتقادا ملدربه الفرن�سي تريي هرني�" :سجلوا علينا
هدفا وحيدا مطلع ال�شوط الثاين ،لكننا �سقطنا بعده ومل نتمكن من العودة �أو القيام برد
الفعل املطلوب".

ك�شفت تقارير �أملانية �أن يوخن
�شنايدر ،املدير الريا�ضي لنادي
�شالك  ،04مقتنع متاما ب�أن
نيوكا�سل الإجنليزي �سيفعل
بند �شراء عقد اجلزائري نبيل
بن طالب نهاية املو�سم اجلاري،
حتى �أنه نزع ا�سم هذا الأخري
من ك�شوفات الرواتب اخلا�صة
"جميع الب�شر �سوا�سية"
باملو�سم القادم ،متهيدا لرحيله
الذي يراه �أكيدا ،علما �أن خريج
وبعيدا عن امتعا�ضه من التعرث �أمام نيو �إنغالند ولومه غري املبا�شر ملدربه� ،إال
�أكادميية توتنهام يتح�صل على
�أن تايدر توجه بتحيته لـ تريي هرني عقب اللقطة الإن�سانية التي قام بها
واحد من �أعلى الأجور يف �شالك
الفرن�سي ،عندما جثا على ركبتيه ورفع قب�ضته حتية للأمريكي جورج
 ،04يقدر بـ 4ماليني �أورو �سنويا.
حتول �إىل رمز ملناه�ضة العن�صرية بعدما اغتالته ال�شرطة
فلويد الذي ّ
وين�شط بن طالب حاليا بنظام الإعارة
الأمريكية قبل عدة �أ�سابيع ،وقال اجلزائري عقب املباراة" :من
مع "املاغبايز" ،لكن م�ستوياته يف الفرتة
اجليد �أن نظهر من خالل الريا�ضة �أننا جميعا مت�ضامنون و�أن
الأخرية جعلت الكثريين يف حميط النادي
اجلميع �سوا�سية� ،أبي�ض� ،أ�سود �أو �أ�صفر ..جميعنا ب�شر.
الإجنليزي يتوقعون العدول عن فكرة �ضمه
�أعتقد �أنه من خالل االحتاد والت�ضامن �ضد
ب�شكل نهائي مقابل  10ماليني �أورو مثلما
العن�صرية� ،سننجح بالت�أكيد".
ين�ص البند املرفق بعقد الإعارة.

بيتي�س يخف�ض عر�ضه لتمديد عقد ماندي
ك�شفت �صحيفة "�إ�ستاديو
ديبورتيفو" ال�صادرة يف
مدينة �إ�شبيلية الإ�سبانية
�أن مفاو�ضات متديد عقد
عي�سى ماندي مع ناديه ريال
بيتي�س الزالت متوا�صلة،
لكن وفقا لبنود جديدة
فر�ضتها الأزمة العاملية التي
تولدت عن جائحة "كوفيد
 ،"19لت�ؤكد �أن قيمة العر�ض
اخلا�ص براتب الدويل
اجلزائري عرف تراجعا
ن�سبيا ،خا�صة �أن الفرق
املهتمة به لي�ست جاهزة
لدفع قيمة �شرطه اجلزائي
واملقدر بـ 30مليون �أورو.
وذكر امل�صدر �أن املفاو�ضات كانت تو�شك على االنتهاء،
بتمديد عقد الالعب بـ � 3سنوات� ،أي حتى  ،2024لكن
بعد توقف الدوريات ب�سبب اجلائحة ،عرف ملف الدويل
اجلزائري تراجعا �ضمن قائمة �أولويات النادي الأندل�سي.

مر�شح للبدء �أ�سا�سيا �أمام
�أتليتيكو مدريد اليوم

ويتنقل بيتي�س م�ساء اليوم �صوب العا�صمة الإ�سبانية،
ق�صد مواجهة �أتليتيكو مدريد يف مباراة �صعبة جدا،
�ضمن املرحلة  36من الدروي الإ�سباين .ويتجه الدويل
اجلزائري للمحافظة على مكانته الأ�سا�سية ،بعد �أن ترك
ب�صمته وا�ضحة يف االنت�صار الأخري �أمام �أو�سا�سونا بثنائية
نظيفة عندما قدم �أداء دفاعيا راقيا طيلة  90دقيقة.
من جهة �أخرى� ،أعلن نادي ريال بيتي�س تعيني الت�شيلي
مانويل بيليغريني مدربا جديدا له ،انطالقا من املو�سم
القادم ،وقد علقت تقارير �إ�سبانية ب�أن مدرب مان�ش�سرت
�سيتي وريال مدريد ال�سابق �سي�صر على بقاء الكوادر
وعلى ر�أ�سهم ماندي.

براهيمي هداف يف �أوىل وديات الريان

ب�صم يا�سني براهيمي
على عودة موفقة ،يف
�أول مباراة يخو�ضها ناديه
الريان القطري منذ تف�شي
وباء كورونا ،حيث متكن
"الرهيب" من الإطاحة
بالأهلي ،يف لقاء ودي
حت�ضريي �أجري �أول �أم�س
اخلمي�س .ومتكن الدويل
اجلزائري من ت�سجيل
هدف ،لي�ساهم يف انت�صار
فريقه بـ ،2-1علما �أنه
معني مبواجهة �أخرى
و�أخرية �أمام الغرافة الذي
ي�ضم مواطنيه �سفيان حني
وعدالن ڤديورة ،يوم الإثنني املقبل ،على �أن يوا�صل بعدها
التح�ضري ال�ستئناف الدوري القطري واملقرر بداية من 24
جويلية اجلاري.

بن رحمة يف رحلة البحث عن  3نقاط
جديدة اليوم

يحل برينتفورد �ضيفا على
ديربي كاونتي زوال اليوم،
يف جولة جديدة من دوري
الدرجة الأوىل الإجنليزية،
حيث تعترب النقاط الثالث
�إجبارية بالن�سبة لرفقاء
الدويل اجلزائري �سعيد
بن رحمة ،لأجل احلفاظ
على كامل حظوظ ال�صعود
املبا�شر ،ويف ظل ابتعاد
برينتفورد �صاحب املركز
الثالث بفارق  6و 5نقاط
على التوايل عن املت�صدر
والو�صيف ،ف�إن ت�ضييعه
�أي نقطة يف املباريات الأربع املتبقية� ،س ُي�ضعف حظوظه
يف خطف ت�أ�شرية �صعود مبا�شرة ،وهو هدف الفريق يف
املواعيد املتبقية ،علما �أن الطاقم الفني لـ برينتفورد يُعول
ب�شدة على بن رحمة املتواجد يف �أف�ضل �أحواله خالل
الفرتة الأخرية.

بوداوي ممرر حا�سم يف مواجهة
بودبوز وديا

�شارك الثالثي الدويل يو�سف عطال ،ه�شام
بوداوي وريا�ض بودبوز ،يف مباراة ودية
جمعت بني �سانت �إيتيان وني�س م�ساء �أم�س،
وبد�أ عطال وبوداوي مع الت�شكيلة التي �أقحمها
املدرب باتريك فيريا ،قبل �أن ي�ستبدل الأول
بني ال�شوطني ،بينما لعب الثاين حتى (د،)70
وهو الذي كان وراء الهدف الوحيد لفريقه،
عندما قدم متريرة حا�سمة ،بينما �شارك بودبوز
بدوره �أ�سا�سيا من جانب �سانت �إيتيان وكان يف
امل�ستوى املطلوب ،يف مباراة فاز بها ناديه بواقع
نتيجة (.)4-1

لعرو�سي مقرتح للإعارة

ك�شفت �شبكة "فافل" الربيطانية عن  5مقرتحات تلقاها
نادي هال �سيتي ،النا�شط يف دوري الدرجة الأوىل
الإجنليزية ،من �أجل تعزيز خطه اخللفي ،وقد جاءت ذكر
ا�سم ال�شاب اجلزائري يا�سر لعرو�سي �ضمنها .وذكر امل�صدر
يف التفا�صيل �أن الظهري الأي�سر ال�صاعد مع نادي ليفربول
يحتاج �إىل �أخذ خطوة �أوىل بعيدا عن قلعة "�أنفيلد" ،حتى
يتمكن من ك�سب املناف�سة ويطور نف�سه ،ليكون دوري
"ال�شامبيان�شيب" منا�سبا متاما له ،كما �أ�ضاف �أي�ضا �أن
"الريدز" لن يتنازل عن لعرو�سي ب�سهولة ،حيث �أنه �سيعريه
�أوال ،على �أن يتخذ القرار الأخري ب�ش�أن م�ستقبله بناء على
امل�ستويات التي يقدمها.

العـــدد ال�سبت  11جويلية2020
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ن�شط �شريف مالل ،رئي�س �شبيبة القبائل� ،أول �أم�س
اخلمي�س ،ندوة �صحفية مبقر الفريق ،حتدث فيها عن
العديد من ق�ضايا ال�ساعة يف بيت النادي و�أي�ضا امل�سائل
التي ت�شغل بال ع�شاق اللونني الأ�صفر والأخ�ضر ،وقد
ح�ضر الندوة بجانب الرجل الأول يف بيت ال�شبيبة،
حمامي الفريق و�أي�ضا حممد يون�سي املدير الريا�ضي
للفئات ال�شبانية...

كانت �أول نقطة تطرق مالل للحديث عنها يف ندوته،
هي تلك املتعلقة بالو�ضعية املالية للفريق واحلديث �أكرث عن
الأ�سباب التي دفعت للمطالبة ب�إجراء خربة مالية منذ �سنة
� 1993إىل غاية اليوم ،معتربا هذه اخلطوة القانونية مهمة
جدا من �أجل التطهري املايل للفريق وقال" :طالبنا بالقيام
بخربة مالية على م�ستوى الغرفة االقت�صادية ملحكمة
تيزي وزو ،لأن ذلك �أ�صبح �أكرث من �رضوري من �أجل تطهري
الو�ضعية املالية للفريق منذ �سنة � 1993إىل غاية اليوم ،هذه
اخلطوة اعتربها مهمة لأنها �ستم�سح بو�ضح حد لكل اجلدل
ب�ش�أن طريقة ت�سيري الفريق من ت�سعينات القرن املا�ضي".

""تقاريرنا املالية جاهزة
وال يوجد ما �أخ�شاه "

و�أ�ضاف مالل يف حديثه دائما عن طلب الإدارة �إجراء
خربة مالية ،بالت�أكيد �أن التقارير املالية للفريق منذ توليه
رئا�سة النادي جاهزة ،واعدا بن�رش كل �شيء والأرقام �أمام
الأن�صار ،من باب �إدراكه التام بنزاهته وبالطريقة ال�شفافة
التي �سري بها �أموال الفريق و�أ�ضاف يف هذا املو�ضوع" :لطاملا
اعتمدنا على ال�شفافية والنزاهة يف الت�سيري ،تقاريرنا املالية
جاهزة وت�ؤكد ذلك وم�ستعد لن�رش كل �شيء للأن�صار وبالأرقام
والأدلة ،ال يوجد ما �أخ�شاه طاملا نحن نزهاء".

"الإدارة ال�سابقة مل تقدم لنا �أي
وثيقة وورثنا فريقا منهارا"

وا�سرت�سل مالل يف حديثه عن ال�شق املايل للفريق،
بالت�أكيد �أن امل�س�ؤولية الكاملة تتحملها الإدارة ال�سابقة ،بعد
ما و�صفها بـ الكوراث العديدة التي ارتكبتها يف الت�سيري يف
حق النادي ،م�ستدال بعدم اقدام الإدارة ال�سابقة على مترير �أي
تقرير �أو ت�سليم �أي وثيقة للإدارة احلالية وقال" :ورثنا فريقا
منهارا من كافة النواحي والإدارة ال�سابقة مل تقدم لنا �أي
وثيقة �أو تقرير مثلما هو معمول به يف جميع الفريق حني
ينتقل الت�سيري لإدارة جديدة� ،إذ ورغم مرا�سلتنا العديدة �إال �أننا
مل نتح�صل على �أيد رد".

""مل �أمنع �إطالقا فتح
ر�أ�س مال ال�شركة"

وب�ش�أن اتهامه بالوقوف �ضد رغبة امل�ساهمني يف فتح
ر�أ�س مال ال�رشكة ،رد مالل بكل �شفافية حول هذه امل�س�ألة
التي �أثارت الكثري من اجلدل ،بالت�أكيد �أنه لي�س �ضد قرار فتح
ر�أ�س مال ال�رشكة� ،أمام كل الراغبني يف ا�ستثمار �أموالهم يف
الفريق وقال يف هذا املو�ضوع�" :أبدا ،ل�ست �ضد قرار فتح
ر�أ�س مال ال�رشكة ،بل العك�س �أقوله اليوم و�أكررها ب�أن �أبواب
الفريق مفتوحة �أمام اجلميع� ،أعلم �أن املنطقة حتوز على رجال
ميلكون الإمكانات التي ت�سمح لها ب�رشاء غالبية الأ�سهم ،ومل
�أعار�ض ذلك ولن يحدث ،يف حال ما تقدم �أي كان".

"لأجل ال�شبيبة مت �إدانتي وال يعقل
�أن ن�ستهدف فريقا يلعب على اللقب"

وبعدها عاد �رشيف مالل للتعليق على قرار حمكمة تيزي
وزو ب�أدانته ب�شهرين �سجن دون طلب الإيداع ،بالت�أكيد �أن
�إدانته جاءت بعدما وقف �ضد من يريدون ال�رش للفريق وقال:
"لأجل ال�شبيبة ،العدالة �أدانتني ب�شهرين �سجنا ،لأين وقفت
�ضد من كان يريد ال�رش للفريق ،لأن ما حدث �أم غري معقول
�إطالقا� ،أحيانا �أت�ساءل كيف ن�سعى ل�رضب ا�ستقرار فريق
يناف�س على اللقب ،وهو ما مل يحدث ملا كان الفريق يعاين
الويالت ويلعب على جتنب ال�سقوط ،يف احلقيقة هذه النقطة
فيها عالمة ا�ستفهام كبرية!".

" ما حدث �أمام ال�سياربي عمل مدبر"

و�أ�ضاف مالل يف �سياق حديثه �أي�ضا عن قرار �إدانته،

بالعودة �إىل حيثيات الق�ضية ،م�ؤكدا �أن الأمر يتعلق ب�أعمال
ال�شغب والفو�ضى التي عرفتها مباراة الفريق �أمام �شباب
بلوزداد ،وهي الأحداث التي اعتربها مكيدة مدبرة بالنظر
للعديد من املعطيات ،م�ضيفا" :ما حدث �أمام �شباب بلوزداد �أمر
غري معقول �إطالقا و�أقول �أن اقتحام الأن�صار امللعب كان مكيدة
مدبرة� ،أعرف جيدا جمهور ال�شبيبة الذي �صفق على العبينا حتى
ملا انهزمنا �أمام �شباب ق�سنطينة ودون ت�سجيل �أي جتاوزات،
بالتايل ما وقع �أمام �شباب بلوزداد مل يكن عمال بريئا �إطالقا،
وهو ما نددت به وكلفني الإدانة من قبل العدالة".

"نزعت الفريق من بني خمالب
البلطجية و�أعرف �أين �أزعج كثريا"

وفتح الرجل الأول يف بيت ال�شبيبة النار على اجلهات
التي يرى �أنها �سبب يف امل�شاكل التي ت�رضب الفريق وقال:
"و�ضعت حدا للرداءة و�سوء الت�سيري وال �أرى من الأن�صار من
يطالب برحيلي ،لأن تواجدي على ر�أ�س النادي يزعج فقط
�أ�صحاب امل�صالح ال�ضيقة والأطراف التي ت�صطاد يف املياه
العكرة ،نزعت الفريق من بني خمالب البلطجية ويجب �أن
تتغري ذهنياتنا ومن�ضي قدما للأمام".

"حققت معجزات يف مو�سمني ون�صف"

ويف رده على �أحد �أع�ضاء النادي الهاوي الذي ال
يرتدد يف املطالبة بالتغيري يف رئا�سة النادي ،قال
مالل�" :أحد �أع�ضاء النادي الهاوي ال يرتدد يف كل مرة
باملطالبة برحيلي وبالتغيري يف الرئا�سة� ،أقوله له فقط
ما هو الأمر الذي وعدت به ومل �أج�سده يف الواقع ،اعتقد
�أنه يف مو�سمني ون�صف حققت معجزات ،بالنظر �إىل
الو�ضعية الكارثية التي كان فيها الفريق".

"مل �أعد با�ستقدام رونالدو ومي�سي
وح�صيلتي �إىل حد الأن �إيجابية"

ووا�صل �رشيف مالل الدفاع عن �سيا�سته ،بالت�أكيد
�أن ح�صيلته �إىل حد الآن على ر�أ�س النادي �إيجابية،
بالنظر �إىل الأمور الإيجابية العديدة التي قدمها للفريق
يف ظرف مو�سمني ون�صف و�أردف قائال" :ملاذا ال
يحا�سبونني على ما حققته من �أمور �إيجابية �إىل حد
الأن ،يف مو�سمني ون�صف عرفنا كيف نعيد بعث الروح
يف الفريق الذي كان جثة هامدة ،مل �أعد الأن�صار يوما
بالتعاقد مع مي�سي ورونالدو ،لكن ح�صيلتي �أعتربها
�إيجابية ،ال�شبيبة اليوم عادت �إىل ال�ساحة الإفريقية
بعد �سنوات من الغياب وهي تناف�س على لقب البطولة
ونتابع �شبان الفريق باهتمام بالغ ،هذه هي املحاور
الأ�سا�سية ل�سيا�ستنا الوا�ضحة".

"�أ�شخا�ص يتم �إر�سالهم من �أجل
زعزعة ا�ستقرار الفريق"

ووا�صل رئي�س ال�شبيبة توجيه �سهام انتقاداته للإدارة
ال�سابقة وللرئي�س ال�سابق للفريق الذي اتهمه بال�ضلوع
وراء امل�ؤامرات التي تهدف �إىل النيل من ا�ستقرار الفريق
هذا املو�سم و�إبعاده عن التناف�س على لقب البطولة وقال
يف هذا ال�سياق" :عملت بجهد وب�إخال�ص وجنحت يف
اخراج الفريق من الو�ضعية الكارثية التي كان يعي�شها،
فريقنا اليوم ي�ستهدف التتويج بلقب البطولة لأن ذلك
ممكن بلغة احل�سابات قبل ثماين جوالت عن نهاية
البطولة ،لكن �أ�شخا�صا يتم �إر�سالهم و�شحنهم �ضدنا من
�أجل �إثارة البلبلة وزعزعزة ا�ستقرارنا ،لكن �أقوله لهم
�إن حماوالتكم فا�شلة ولن تفلحوا يف حتقيق ذلك".

"بع�ض �أع�ضاء النادي الهاوي
من املت�آمرين �ضد الفريق"

وب�ش�أن ال�رصاع القائم
بينه وبني بع�ض الأع�ضاء
النادي الهاوي� ،أو�ضح
مالل قائال" :مل �أغلق
�أبواب الفريق يف وجه �أي كان
ويف كل مرة �أدعوا اجلميع لتقدمي
ن�صائحهم وت�صوراتهم لنجاح الفريق،

لكن للأ�سف ال�شديد
بع�ض �أع�ضاء النادي
الهاوي ينتمون للحا�شية
التي حتب ال�رش للفريق ،بدل
تقدمي الإ�ضافة للفريق يقومون
بالت�آمر �ضدنا وبذلوا كل بو�سعهم
لإعاقتي ومنعي من رئا�سة النادي ،لأن
�سيا�ستي تزعجهم كثريا� ،إذ كانوا فعال
ميلكون ال�شجاعة� ،أحتداهم برفع �شكوى
�ضدي".

"ط ّهرت حميط الفريق من اخلالطني
و�أطمح لتتويج قاري"

وعاد مالل للدفاع عن �سيا�سته ،حني قال �إنه �سعى طيلة
مو�سمني ون�صف �إىل تطهري حميط الفريق من الدخالء ومن
و�صفهم بـ "اخلالطني" الذين ال تهمهم �سوى م�صاحلهم
ال�شخ�صية ال�ضيقة ،قبل �أن يرفع �سقف طموحاته عاليا بت�أكيد
ا�ستهدافه التتويج بلقب قاري مع الفريق وقال�" :أعتقد �أننا
جنحنا يف تطهري النادي من الدخالء واخلالطني ،وهو ما
�ألقى ب�ضالله �إيجابيا على الفريق الذي حت�سنت و�ضعيته كثريا

بعدما كان يعجز عن �إيجاد قارورة ماء ،قمت بتطهري �شامل
ملحيط الفريق و�أطمح لقيادة ال�شبيبة للتتويج بلقب قاري".

""ال�شارع ال ي�سيرّ الإدارة
ولن تكون له معنا �أي كلمة"

وب�ش�أن االنتقادات التي يتعر�ض لها من قبل بع�ض
الأن�صار� ،أو�ضح مالل �أن الأن�صار الذين يقفون وراء حملة
االنتقادات التي ت�ستهدفه حم�سوبون على جهة معينة
ومعروفة ،مرحبا يف املقابل بكل منا�رص حقيقي وغيور
عن اللونني الأ�صفر والأخ�رض وقال" :بع�ض الأن�صار الذين
ينتقدوننا حمر�ضون من قبل جهات معروفة ومعينة والبع�ض
منهم ينتمي للفئة التي �أغلقت يف وجهها كل املنافذ امل�ؤدية
للفريق ،لهذا �أزعجهم كثريا بعدما عاثوا ل�سنوات ف�سادا يف
ي�سينا و�أن يتخذ قرارات بدل
النادي ،ال ميكن لل�شارع �أن رّ
الإدارة ،قلت و�أعيدها ال�شارع ال ي�سري الإدارة ونرحب فقط
بالأن�صار الغيورين فعال على �ألوان الفريق".

"ال�شبيبة لي�ست الفريق الوحيد الذي
يتخبط يف �أزمة مالية"

وب�ش�أن الأزمة املالية اخلانقة التي يتخبط فيها
الفريق� ،أو�ضح مالل �أن ال�شبيبة لي�ست الفريق الوحيد
الذي يعاين ماليا ،يف ظل الأزمة التي �رضبت جل الأندية
وقال�" :صحيح �أننا يف �أزمة مالية خانقة ،لكننا ل�سنا
الفريق الوحيد الذي يعاين من هذه الناحية ،خا�صة يف
ظل الو�ضعية اال�ستثنائية التي متر بها البالد ،كل الفرق
ت�أثرت كثريا ،للأ�سف كانت لدينا �ضمانات من قبل ممولني
للح�صول على �أموالنا ،لكن الو�ضع احلايل عطل الكثري من
الأمور ،لأن ال�شلل �أ�صاب جميع الن�شاطات احليوية يف
البالد جراء الأزمة ال�صحية العاملية".

""ال يوجد �أي م�شكل
مع الالعبني و�شرعنا
يف ت�سوية م�ستحقاتهم"

وب�ش�أن م�ستحقات الالعبني الذين يدنون برواتب لأ�شهر
عديدة� ،أو�ضح مالل �أن �إدارته تبذل كل ما بو�سعها لاللتزام
بوعودها مع الالعبني ،رغم الو�ضع ال�صعب ،م�ستغال املنا�سبة
لي�ؤكد �رشوعها منذ اخلمي�س املنق�ضي يف ت�سوية م�ستحقات
زمالء بن �رشيفة وقال�" :رشعنا منذ اليوم (اخلمي�س) يف
ت�سوية م�ستحقات الالعبني� ،أ�ستغل املنا�سبة لأقول لهم �أننا
ملتزمون بت�سوية م�ستحقاتكم املالية فور حت�سن الأو�ضاع
املالية للفريق ،على كل حال� ،رشعنا يف �ضخ راتب واحد يف
ح�ساباتهم و�سنوا�صل العملية هذا الأ�سبوع".

""مبيزانية  32مليار،
�ألعب الأدوار الأوىل مع �أ�صحاب
ميزانية  120مليار"

وعرب رئي�س ال�شبيبة عن فخره ال�شديد مبا حققه على ر�أ�س
النادي ،رغم كل العراقيل التي تعرت�ض م�شواره ،ال�سيما من
الناحية املالية ،م�ؤكدا �أن جناحه مبيزانية  32مليار يف العام
يف مناف�سة فرق مبيزانيات �ضخمة يعترب اجنازا يف حد ذاته
وقال" :على االحتادية �أن ت�ساعد الفرق يف تخطي هذه املرحلة
ال�صعبة التي متر بها جميع الفريق ،كل احتادات العامل �ساعدت
فرقها ومل ال نحن �أي�ضا؟ ،حتى ال�سلطات العمومية مدعوة
مل�ساندتنا لأنه حقنا من ثروات البالد ،ال�شبيبة لديها ميزانية
 32مليارا وتلعب نف�س الأدوار مع مولودية اجلزائر التي متلك
ميزانية بـ  120مليارا و�شباب بلوزداد بـ  80مليارا� ،أعتقد
�أن الأمور غري عادلة يف هذه النقطة".
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مالل" :توجد ثغرة مالية بـ  3ماليري و  300مليون
�سنتيم و�إذا حت ّتم الأمر �س�أحجز ممتلكات الأ�شخا�ص"
بعدما حتفظ عن احلديث عن ال�شق الفني للفريق الذي اعتربه من �صالحيات املدرب
الزلفاين ،عاد مالل يف الندوة ال�صحفية التي عقدها يوم اخلمي�س للحديث عن
اجلانب املايل ،بالت�أكيد �أن ديون الفريق فاقت ر�أ�س مال ال�شركة الريا�ضية ،بعدما
جتاوز -ح�سبه 110 -مليار �سنتيم ،كا�شفا يف نف�س الوقت عن جود ثغرة مالية بقيمة
 3ماليري و 300مليون �سنتيم وقال" :ما ال يعرفه الأن�صار �أن ديون الفريق فاقت 110
مليار �سنتيم ،بالتايل ف�إنها �أكرث من ر�أ�س مال ال�شركة الذي ال يتعدى  83مليارا ،الأمر
الأخطر هو �أننا وجدنا ثغرة مالية بقيمة  3ماليري و� 300سنتيم ،مل جند لها �أي �أثر يف
احل�سابات ،و�إذا حتتم علينا حجز ممتلكات الأ�شخا�ص يف هذه الق�ضية ف�إننا لن نرتدد يف
القيام بذلك".

"�س�أ�ستثمر �أموايل يف الفريق بعد تطهريه ماليا"

كما كان رد مالل وا�ضحا ب�ش�أن عدم ا�ستثمار �أمواله يف الفريق ،بالت�أكيد �أنه �سيقوم
بذلك بعد تطهري كلي للفريق من الناحية املالية وقال" :مبا �أن الو�ضعية املالية للفريق
غام�ضة وفيها الكثري من ال�شكوك ،ف�إننا لن ن�ستثمر �إطالقا �أموالنا ،ماليري �صرفت لكن
دون وجود �أي �أثر واليوم كل واحد منا يتحمل م�س�ؤوليته".

""من غري املعقول �أن يتحكم رئي�س النادي
الهاوي يف الفريق"

ودعا رئي�س ال�شبيبة ال�سلطات الريا�ضية ملراجعة القوانني ب�ش�أن طريقة ت�سيري
الأندية ،معتربا حتكم رئي�س النادي الهاوي يف الفريق غري معقول �إطالقا ،م�ؤكدا يف
نف�س الوقت التوقيع على عقد �شراكة جديد مع النادي الهاوي بعد انتخاب �أع�ضاء
جديد وقال" :التغيري �ضروري ،بعد �إعادة انتخاب �أع�ضاء النادي الهاوي �سنوقع عقدا
جديدا لت�سيري الفريق ب�شكل �أمثل� .أنا�شد ال�سلطات الريا�ضية يف البالد لإعادة النظر
يف القوانني لأنه من غري املعقول �أن يتحكم رئي�س النادي الهاوي يف الفريق".

"زط�شي �أثبت ف�شله والفاف حرمتنا من منحة الكاف"

ومت�سك مالل ب�أقواله ب�ش�أن رئي�س االحتادية اجلزائرية خري الدين زط�شي ،طالبا منه
الرحيل بعدما �أثبت ف�شله ،متهما "الفاف" من جهة �أخرى بحرمان فريقه من احل�صول
على منحة "الكاف" عقب بلوغ الفريق دور املجموعات رابطة �أبطال �إفريقيا وقال:
"زط�شي �أثبت ف�شله وعليه �أن يرحل ،تتويج املنتخب الوطني بالتاج القاري ال يجب
�أن يكون ال�شجرة التي تغطي الغابة ،يجب �إنتخاب رئي�س جديد لالحتادية لأن الكرة
اجلزائرية بحاجة لرئي�س ذي كفاءة .الأمني العام للفاف حرمنا من اال�ستفادة من منحة
الكاف وهو ال�سبب يف عدم �ضخها يف ح�ساب النادي ،يف كل مرة يطلب منا �إر�سال وثائق
جديدة لكن دون �أي حترك ملمو�س ،رغم �أن الأموال من حق ال�شبيبة".

""لن �أ�سمح ببث مباريات ال�شبيبة �إذا مل نوقع
اتفاقية جديدة مع الرابطة"

وب�ش�أن �أموال حقوق البث التلفزي� ،أو�ضح مالل �أن �إدارته تنتظر �إىل غاية الآن التزام

هيئة مدوار بوعودها ،م�ؤكدا �أنه لن ي�سمح م�ستقبال ببث مباريات فريقه يف حال عدم
التوقيع على عقد جديد مع الرابطة وقال�" :إىل حد الأن مل نتلق �أموال حقوق البث
التلفزي ..نعلنها اليوم ،م�ستقبال لن ن�سمح ببث مباريات فريقنا �إذا مل نوقع عقدا
جديدا ومتينا مع الرابطة".

"�صمت الرابطة ب�ش�أن ف�ضيحة الت�سجيالت غري مفهوم"
وت�ساءل مالل �أي�ضا عن �أ�سباب ال�صمت املطبق من قبل الرابطة ،جتاه ف�ضيحة
الت�سجيالت ال�صوتية بني املناجري �سعداوي واملدير العام لوفاق �سطيف فهد حلفاية
وقال�" :أت�ساءل فعال ملاذا ف�ضلت الرابطة التزام ال�صمت جتاه ف�ضيحة الت�سجيل
ال�صوتي ،على كل حال الق�ضية الآن يف يد العدالة وننتظر ما �سي�صدر من قرارات".

"الإدعاء بامتالك وثائق حتويل مالو ودياورا
واالحتفاظ بها يف البيت عذر �أقبح من ذنب"

ومل يتوان مالل يف الرد على �سلفه ب�ش�أن ق�ضية الثنائي البوركينابي ال�سابق للفريق
"دياوار" " -مالو" وقال" :ح�سب ما �أعرف ،ال�شبيبة متلك مقرا ومتلك حما�سبا ،لكن مل
�أجد �أي �أثر لتحويل دياورا ومالو والت�صريح بامتالك الوثائق واالحتفاظ بها يف املنزل،
�سخافة وعذر �أقبح من ذنب".

""لي�س مالل من دفع � 80ألف �أورو لالعب
مل ي�شارك �سوى  30دقيقة"

ووا�صل مالل انتقاد الرئي�س ال�سابق ب�ش�أن طريقة ت�سيري للنادي ،بالت�أكيد �أن �شبهات
عديدة حتوم حول العديدة من الق�ضايا ولي�س فقط ق�ضية "مالو" و"دياوارا" وقال:
"الرئي�س ال�سابق وظف �أ�شخا�صا دون التوقيع معهم على �أي عقد ،على غرار ڤيو ،زافور،
ڤاواوي ،كلهم طالبوا مب�ستحقاتهم لكن دون امتالك �أي عقد مع الفريق� .أقول ،لي�س
�شريف مالل من دفع � 80ألف �أورو يف ق�ضية الالعب عبد اجلليل دون �أن يلعب �أكرث من
 30دقيقة و�أي�ضا ق�ضية ازرغوف والقائمة طويلة".

""رحموين ومو�سوين طالبا برواتب � 3أ�شهر
مل يعمال فيها و�شاي باق"

ب�ش�أن الثنائي ال�سابق للعار�ضة الفنية للفريق مراد رحموين ،فوزي مو�سوين� ،أو�ضح مالل
�أنه يطالب باحل�صول على �أجرة ثالثة �أ�شهر مل ي�شغلها �إطالقا ،وقال" :مل �أنكر �إطالقا
�أن رحموين ومو�سوين عمال يف ال�شبيبة ،بل العك�س ،الإدارة ال�سابقة حمنتهما راتب
ثالثة �أ�شهر يف الوقت الذي كانا يزعمان فيه �أن الفريق ال ميتلك قيمة �شراء قارورة
ماء ،وبعد قدومي طلبا مني منحهما ت�سبيق ثالثة �أ�شهر وهو ما رف�ضته النهما مل يقوما
ب�أي �شيء ي�ستحقان على �أثره ذلك� ،أما كل ما يقال ب�ش�أن م�ستقبل الفرن�سي جون �إيف
�شاي ،ف�أقول �إنه غري �صحيح ،لأن ثقتنا كبرية فيه وهو باق معنا ،لأنه يقوم بعمل جيد
حميدي .م
وكبري وال منلك �أي نية للتعاقد مع مدير فني جديد للفريق".

شباب بلوزداد

ال�شباب �سيحتفل بذكرى ت�أ�سي�سه الـ  58باللقب ال�سابع
ت�سارعت الأحداث فيما يتعلق با�ستئناف
املناف�سة الر�سمية ،فبعدما مت�سك
املكتب الفيدرايل با�ستئناف البطولة
املحرتفة لكرة القدم ،جاء بيان وزارة
ال�شباب والريا�ضية اخلمي�س املا�ضي
لي�ؤكد �إيقاف املناف�سات الريا�ضية ومينع
ا�ستئنافها يف الوقت الراهن ،بعد ا�ست�شارة
وزارة ال�صحة وجلنة مراقبة فريو�س
كورونا ليت�ضح �أن املو�سم اجلاري ي�شارف
على النهاية ،وبالتايل ف�إن احلديث
�سيعود من جديد عن م�صري اللقب يف ظل
مت�سك البلوزداديني به ،بعد ت�صدرهم
الرتتيب العام طيلة املو�سم.

"ت�صدرنا الرتتيب طيلة املو�سم وال �أحد �سيت�صدق علينا"
كيف هي يومياتك مع اقرتابنا من �إمتام
�أربعة �أ�شهر من توقف البطولة والتدريبات
اجلماعة؟

مثلما جرت العادة التدرب على انفراد والبقاء
يف البيت ،ويف بع�ض الأحيان �أ�ستغل ركوين �إىل
الراحة للقيام بجوالت خفيفة على �شاطئ البحر
للخروج من رتابة التدريبات اليومية وك�رس امللل
الذي ي�صيبنا جراء التدرب على انفراد و�أي�ضا احلجر
اجلزئي وال �شيء يذكر من غري هذا طاملا كل �شيء
متوقف.

القرار جاء قبيل اجتماع
املكتب الفيدرايل احلا�سم

وجاء قرار وزارة ال�شباب والريا�ضة بعد
يوم واحد من البيان ال�صحفي للإحتاد
اجلزائري لكرة القدم ب�إعالنه عن
عقد اجتماع حا�سم للمكتب الفيدرايل،
الأربعاء املقبل حل�سم م�صري املو�سم
اجلاري ،بعدما مت�سك يف وقت �سابق
با�ستئناف املو�سم ولو بعد �أ�شهر .وقد
يخلط قرار وزارة ال�شباب والريا�ضة
�أ�شغال املكتب الفيدرايل ليجعله ير�ضخ
للأمر الواقع ب�إيقاف املناف�سة الر�سمية،
خا�صة و�أن كل الأندية ترف�ض العودة
�إىل البطولة ،ب�سبب ا�ستحالة تطبيق
"الربوتوكول" ال�صحي وهو ما نادى به
�أبناء العقبة يف �أكرث من منا�سبة.

ا�ستئناف البطولة �أ�صبح معقدا للغاية

و�أجمع املحللون و�أهل الإخت�صا�ص �أن ا�ستئناف البطولة بعد توقف دام
�أربعة �أ�شهر ،ورمبا اكرث يف حال متديد احلجر اجلزئي ،عقب ارتفاع حاالت
الإ�صابة بفريو�س كوفيدّ 19 -
معقد جدا ،كما �أنه بات من ال�صعب جدا
الدخول يف مباريات حا�سمة بعد توقف دام عدة �أ�شهر ورمبا اكرث ،وهو ما
ي�شكل خطرا على �سالمة الالعب ،باعتبار املباريات املقبلة م�صريية لفرق
املقدمة ،على غرار ال�شباب املت�صدر والذي له مباراة مت�أخرة �أمام بارادو
ولي�س له احلق يف اخلط�أ.

هل �سيتم�سك املكتب الفيدرايل بالإ�ستئناف؟

ويبقى ال�س�ؤال املطروح هو :هل �سيتم�سك املكتب الفيدرايل بقرار ا�ستئناف
البطولة الذي �أقره يف الإجتماعني ال�سابقني خالل �أ�شغال الإجتماع املقبل؟
كما �أن بيان الوزارة مل يوقف املناف�سة نهائيا ،ولكن حتدث عن اال�ستحالة يف
الظرف الراهن ،ما يعني انه ترك كل الإحتماالت قائمة يف الأيام املقبلة،
يف وقت الفاف تفكر يف العودة اىل التدريبات اجلماعية يف �أوت �أو �سبتمرب
املقبلني .ومن املنتظر �أن يجيب املكتب الفيدرايل عن هذه الأ�سئلة يف
اجتماع الأربعاء املقبل ،من خالل الف�صل نهائيا يف م�صري البطولة وتاريخ
ا�ستئناف التدريبات واملباريات الر�سمية ،يف حالة التم�سك با�ستئنافها الذي
يبقى ممكنا ،طاملا بيان وزارة ال�شباب والريا�ضة مل يح�سم امل�س�ألة نهائيا
وحتدث عن الظرف الراهن فقط.

ال�شباب ي�شرتط �ضمانات �صحية

ويف حال ا�ستئناف املناف�سة ومت�سك املكتب الفيدرايل بهذا القرار ،ف�إن
ال�شباب متم�سك مبوقفه الراف�ض للإ�ستئناف ،مثل جل �أندية البطولة
املحرتفة ،ولكن يف الوقت نف�سه �سي�شرتط �ضمانات �صحية يف املالعب التي
�سيتنقل �إليها بتوفري "الربوتوكول" ال�صحي الذي و�ضعته الفاف يف وقت
�سابق ،ويتمثل يف غرف حفظ مالب�س �إ�ضافية وتعقيم امللعب ،وهو ما ال
تتوفر عليه كل مالعب الرتاب الوطني وحتى يف الق�سم الأول ،لتفادي
الإ�صابة بالفريو�س الذي تف�شى بقوة.

�سيطالب بحقه باللقب يف حال �إيقاف املناف�سة

وتبقى كل ا لإحتماالت واردة يف اجتماع املكتب الفيدرايل املقبل،
�سواء با�ستئناف البطولة التي ينادي بها املكتب �أو �إيقافها نهائيا يف ظل
رف�ض جل ا لأندية ا لإ�ستئناف ،لكن امل�شكل يف حالة �إنهاء البطولة:

�ساملي" :التتويج باللقب يف ذكرى
الت�أ�سي�س �أف�ضل هدية لأن�صارنا"

التدريبات الفردية �أ�صبحت غري جمدية مع
مرور الوقت ،فيكف تتعاملون مع الو�ضع؟

هل �سيعتمد املكتب الفيدرايل على مبد�أ البطولة البي�ضاء وهو
املرفو�ض من الفيفا ب�سبب حتمية تعيني الفرق التي �ستلعب املناف�سات
القارية� ،أم �سيعتمد على الرتتيب احلايل وتعيني ا�صحاب املراتب
ا لأربع ا لأوىل ممثلني للجزائر يف املناف�سات القارية ،دون تعيني بطل
للمو�سم ،وهما القراران اللذان �سريف�ضهما ال�شباب الذي يطالب بحقه
يف التتويج بلقب البطولة ،طاملا ت�صدر الرتتيب طيلة املو�سم واملو�سم،
مل تبق �إال ثماين جوالت.

�أف�ضل هدية يف الذكرى الـ  58لت�أ�سي�س ال�شباب

و�سيكون �إيقاف املو�سم اجلاري و�إعالن ال�شباب بطال �أمنية كل بلوزدادي،
يف هذه الأيام بعدما ت�صدر فريقهم الرتتيب طيلة املو�سم وا�ستعاد لذة
التناف�س على لقب البطولة ،بعد � 19سنة من �آخر تتويج باللقب وبال�ضبط
يف  2001عندما كان م�ساعدا املدرب احلاليان بختي ودكيما�ش العبان يف
الفريق .وما �سيزيد من جمال تتويج ال�شباب هو ان الإجتماع الفيدرايل
�سينعقد هذا الأربعاء  15جويلية ،وهو ذكرى ت�أ�سي�س ال�شباب الـ  ،58حيث
ي�أمل اجلميع �أن حت�سم الأمور ب�إيقاف املناف�سة وتتويج ال�شباب بلقبه ال�سابع
يف ذكرى ت�أ�سي�سه ،وهو ما �سيجعل الفرحة فرحتني لدى �أبناء العقيبة
و�سيمنح الإحتفاالت طعما خا�صا.

فريد .ع

خالدي (طبيب الفريق):
" م�ستحيل موا�صلة البطولة"

�أكد خالدي ملني طبيب �شباب بلوزداد �أن ا�ستئناف البطولة �أ�صبح م�ستحيال
يف ظل الظروف ال�سائدة بتف�شي فريو�س كورونا �أكرث و�أي�ضا ا�ستحالة
تطبيق جل الأندية للربوتوكول ال�صحي الذي و�ضعته الفاف .وقال يف
هذا ال�صدد" :كما تعلمون كرة القدم ريا�ضة جماعية ،بل وهي �أكرث
الريا�ضات احتكاكا و�سوف يكون هناك على الأقل  25العبا فوق امليدان،
وهذا يزيد من خطر الإ�صابة بالفريو�س ،كما �أن امل�شكل يكمن يف تطبيق
الربوتوكول ال�صحي يف �شباب بلوزداد ،ففر�ضا �أننا متكنا من ذلك فهل
�ستتمكن كل الأندية من تطبيقه ،على غرار توفري غرف حفظ مالب�س
�إ�ضافية ،نعلم �أن جل مالعبنا ال تتوفر على هذا االمتياز ،زد على هذا
�ضمان ثالث حافالت لنقل الالعبني ،لهذا �أرى �أنه من امل�ستحيل العودة
�إىل البطولة دون ن�سيان اجلانب الفني بتوقف الالعبني �أربعة �أ�شهر عن
املناف�سة".

�صحيح تدربنا يف بادئ الأمر على �أ�سا�س �أن
البطولة �ست�ست�أنف مع الوقت ،لكن اليوم �أ�صبحنا
على بعد �أيام من �أربعة �أ�شعر بالتمام والكمال من
التوقف ورمبا قد نتجاوز املدة يف ظل ا�ستمرار
احلجر اجلزئي و�أي�ضا ت�سجيل �أعداد كبرية من
امل�صابني بالفريو�س ،وال ندري متى �سوف ن�ست�أنف
التدريبات .يف الوقت احلايل نتدرب وفق الربنامج
الذي مينحه لنا الطاقم الفني ،با�ستمرار للحفاظ عل
لياقتنا البدنية قدر الإمكان ولكي نكون جاهزين
للإ�ستئناف �إذا ما مت ذلك ،لكن الغمو�ض �أتعبنا
كثريا ومن ال�صعب التدرب بنف�س الوترية �أو اجلدية.

الأنظار �سوف تكون موجهة �إىل �أ�شغال املكتب
الفيدرايل هذا الأربعاء الذي �سيح�سم البطولة؟

نتمنى �أن يخرج بقرارات حا�سمة بخ�صو�ص ا�ستئناف البطولة من عدمها ،لأننا كالعبني تعبنا
من الإنتظار وهذا الغمو�ض وال ندري كيف �سنت�رصف� ،إن كنا �سوف نبد�أ املو�سم اجلديد �أم �سنوا�صل
املو�سم اجلاري ،ومتى �سيكون ذلك لكي ن�أخذ احتياطاتنا لأنه �أ�صبح �صعبا بل من امل�ستحيل البقاء
يف هذه الو�ضعية الغام�ضة.

رمبا قد يتم احل�سم يف م�صري لقب البطولة ،يف وقت فريقك يطالب بحقه يف التتويج
كونه يت�صدر الرتتيب العام ،فما قولك؟

لكي نكون وا�ضحني تتويجنا بلقب البطولة لي�س مبثابة �صدقة على الفريق لأننا ن�ستحقه ،بعدما
ت�صدرنا الرتتيب طيلة املو�سم ونتائجنا فوق امليدان تتكلم عنا ،لقد عملنا بجد طيلة املو�سم ومن
غري املعقول �أن يذهب تعبنا �أدراج الرياح .يجب �أخذ هذه النقطة بعني الإعتبار �أثناء اتخاذ القرار
النهائي.

الإجتماع هذا الأربعاء  15جويلية يت�صادف وذكرى ت�أ�سي�س �شباب بلوزداد ،ما �سيزيد
من قيمة التتويج ،فما قولك؟

بطبيعة احلال هي �أف�ضل هدية لأن�صارنا الذين ينتظرون اللقب بفارغ ال�صرب ووقفوا �إىل جانبا
ورمبا ما �سيزيد من قيمة التتويج هو تزامنه مع الذكرى الـ  58لت�أ�سي�س الفريق ،ونتمنى �أن تكون
الفرحة مزدوجة بذكرى الت�أ�سي�س والتتويج باللقب ال�سابع يف تاريخ النادي.
مع هذا تبقى �إمكانية ا�ستئناف البطولة قائمة ،طاملا بيان وزارة ال�شباب والريا�ضة
الأخري مل ي�شر �إىل �إنهائها ر�سميا؟

�أعتقد �أن كل الظروف غري مهي�أة ال�ستئناف البطولة وال التدريبات اجلماعية ب�سبب تف�شي فريو�س
كورونا بحدة و�أي�ضا �صعوبة العودة �إىل املناف�سة ،بعد توقف قد يتجاوز �أربعة �أ�شهر ،لكن الكلمة
الأخرية للمكتب الفيدرايل وال ندري ماذا �سيعلن؟ لكن نتمنى �أن ي�أخذ كل الأمور بجدية قبل اتخاذ
القرار الأخري ،ويف حالة ا�ستئناف البطولة ت�أكدوا جيدا �أننا لن نفرط يف ال�صدارة وال اللقب و�سوف
نح�رض جيدا لكي نتوج ولن يذهب تعب �سنة كاملة هباء وهذه هي ر�سالتي لأن�صارنا.

فريد ع

نفرط يف اللقب"
"�إذا حتتمت و�أكملنا البطولة ،ت�أكدوا �أننا لن ّ
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مولودية الجزائر

بعدما تعهد لعزيزي بتسوية المستحقات هذا الثالثاء…

ّ
ويهددون باللجوء �إىل جلنة املنازعات
الالعبون مينحون الإدارة �آخر فر�صة
عا�ش بيت مولودية اجلزائر نهاية �أ�سبوع غري عادية ب�سبب ق�ضية امل�ستحقات
املالية العالقة ،حيث �إنتف�ض الالعبون بعدما نفذهم �صربهم يف ظل �صمت الإدارة
وهو ما جعل زمالء القائد ميباراكو يتفقون على منح الإدارة فر�صة �أخرية �إىل
الثالثاء املقبل و�شددوا لهجتهم حيث �أ�صبحوا يهددون باللجوء �إىل جلنة املنازعات
للح�صول على �أموالهم ووثائقهم وهو ما ي�ؤكد �أن الفريق مقبل على �أ�سبوع �ساخن.

غليان يف جمموعة "الوات�ساب" ب�سبب ر�سالة ميباراكو

وح�سب ما علمناه من م�صادرنا اخلا�صة ف�إن بداية احلكاية كانت عرب جمموعة
"الوات�ساب" اخلا�صة بالالعبني و�أع�ضاء الطاقم الفني ،حيث �صارح القائد زيدان
ميباراكو اجلميع �أنه �إت�صل عدة مرات بالرئي�س �أملا�س لي�ستف�رسه عن �سبب متاطله
يف ت�سوية امل�ستحقات رغم مرور ثالثة �أ�سابيع عن املوعد الذي حدده للإدارة وهو ما
�أحدث حالة غليان ق�صوى بني الالعبني الذين قرروا الإنتفا�ضة هذه املرة.

بع�ض الالعبني هددوا باللجوء �إىل جلنة املنازعات

وقد �صعد �أربعة العبني لهجهتهم منذ البداية و�أكدوا �أنهم لن ينتظروا الإدارة �أكرث
و�إتهموا �أملا�س مبراوغتهم للتوقيع على بروتوكول تخفي�ض �أجور جائحة كورونا
و�أق�سموا �أنهم لن ينتظروا الإدارة �أكرث وهددوا باللجوء �إىل جلنة املنازعات ورفع
�شكوى �ضدها للح�صول على م�ستحقاتهم العالقة ووثائق الت�رسيح.

والبع�ض طالب بالتنقل جماعيا
�إىل العا�شور هذا الإثنني

واقرتح بع�ض الكوادر �أن ال يكتفي الالعبون بلغة التهديد عرب جمموعة
"وات�ساب" فقط وطالبوا بالإتفاق على حتديد يوم الإثنني املقبل موعدا للتنقل �إىل
العا�صمة والإلتقاء �أمام مقر ال�رشكة بالعا�شور من �أجل مالقاة �أملا�س وو�ضعه
�أمام الأمر الواقع ،خا�صة �أن العبي الأندية الأخرى حت�صلوا على جوء هام من
م�ستحقاتهم �أي�ضا.

لعزيزي تدخل وتعهد ب�ضخ الأموال هذا الثالثاء

وبعدما بلغه خرب غ�ضب الالعبني من �إدارة الرئي�س �أملا�س ،تدخل املن�سق العام
طارق لعزيزي -املقرب من جمل�س الإدارة -وحاول �إعاد حبل الثقة بني الطرفني
وات�صل بالقائد زيدان ميباراكو �أول �أم�س ،حيث تعهد ب�صخ الأموال الثالثاء املقبل
وطلب منه �أن يتحدث جمددا مع زمالئه ويطمئنهم بخ�صو�ص �أموالهم العالقة.

�أق�سم �أنه �سي�ستقيل �إذا مل تف الإدارة بوعدها

وح�سب ما علمناه ف�إن املن�سق العام طارق لعزيزي غا�ضب هو الأخر من �صمت
الإدارة ومتاطل ال�رشكة املالكة يف �ضخ الأموال يف ح�ساب ال�رشكة ،لهذا �أق�سم �أنه
�سي�ستقيل من من�صبه �إذا مل تف الإدارة بوعدها وت�سدد �أموال الالعبني .للإ�شارة ف�إن
الرئي�س �أملا�س وعد الالعبني يف �أخر �إجتماع بينهما �أنه �سي�سوى �أجرتي ما قبل
جائحة كورونا واخلا�صة ب�شهري فيفري ومار�س.

ميباراكو �أقنع الالعبني مبنح الإدارة فر�صة �أخرى

وح�سب نف�س امل�صادر ف�إن ميباراكو ورغم �أنه كان غا�ضبا هو الأخر بعدما
و�ضعته الإدارة يف حرج �أمام زمالئه ،حتمل م�س�ؤولياته مرة �أخرى و�أقنع زمالءه
بال�صرب �إىل الثالثاء – ح�سب املوعد اجلديد الذي حدده لعزيزي �أم�س -لأن تنفيذ
تهديداتهم �سي�ؤزم الو�ضعية �أكرث ،خا�صة �أن البطولة متوقفة والتجمع يف ظل اجلائحة
من �أجل تلقي وعود �أخرى لن يكون له �أي معنى.

 12العبا ي�شرتطون �أموالهم قبل توقيع
"
بروتوكول التخفي�ض

ومبا �أن هناك  12العبا مل يوقعوا رفقة زمالئهم على بروتوكول تخفي�ض �أجرتي
�أفريل وماي على غرار بقية زمالئهم ،فقد وجدوا �أنف�سهم يف موقع قوة و�أكدوا
للركائز �أنهم لن ي�سريوا على خطى بقية املجموعة وي�شرتطون �ضخ الأموال العالقة
يف ح�ساباتهم وهذا قبل التوقيع على الربوتوكول.

بلخري وبوزكري يوقعان

لخري �سيف الدين والعب الو�سط والء بوزكري
وقع العبا مولودية اجلزائر لأقل من � 19سنة احلار�س ب أم�س وهذا يف �إطار �سيا�سة الإدارة اجلديدة
أول �
عن عقدهما الإحرتايف ملدة ثالثة موا�سم �صبيحة �طف املواهب ال�صاعدة يف خمتلف الأ�صناف.
تريدقطع الطريق �أمام الفرق التي تريد خ
التي

خمازين مل يقدم جوابه النهائي

درب حممد خمازين مهلة جديدة �إنتهت �أول
امل
رغم �أن رئي�س جمل�س الإدارة عبد النا�صر �أملا�س منح بنف�س الأجرة ال�شهرية التي كان يتقا�ضاها
�أم�س اخلمي�س على مقرتح تدريبه الفريق الرديف مل يقدم جوابه بعد ،وح�سب ما علمناه ف�إنه
ملعني
يف من�صب مدير ريا�ضي للفئات ال�شبانية� ،إال �أن ان�صب مدير ريا�ضي بعد العر�ض الذي و�صله.
يتفاو�ض مع �إدارة ن�صر ح�سني داي ل�شغل م

حراق�" :أنا �ضد �إعالن
مو�سم �أبي�ض ويجب �أن
ت�ستكمل البطولة"

كيف �أحوالك �شم�س الدين وما جديدك؟

�أنا يف بيتي ،مل �أذهب يف عطلة لأن الأمور تزداد �سوء وحاالت
امل�صابني بالوباء يف تزايد رهيب لهذا �أف�ضل �أن ال �أغامر ب�صحتي
و�صحة عائلتي رغم �أن الروتني والفراع �أثر يف كثريا ،لي�س من
ال�سهل �أن تبقى على هذه احلال لأربعة �أ�شهر وندعو �أن يرفع عنا
الوباء.

وهل مازالت تتابع الربنامج التح�ضريي اخلا�ص؟

رمبا �أنني ال �ألعب كثريا املباراة مع �أبناء احلي حتى
�أتفادى التجمعات لكنني �أتدرب ب�إنتظام حتى �أحافظ
على لياقتي و�أكون جاهزا يف حال ما �إذا قررت الفاف
�إ�ستئناف الدوري.

وهل تعتقد �أن البطولة �ست�ستكمل يف ظل
الظروف احلالية؟

�صحيح �أن الظروف �صعبة ولكنني �ضد فكرة �إعالن
مو�سم �أبي�ض و�أف�ضل �أن ن�ست�أنف البطولة حتى ولو يف
�شهر �سبتمرب حتى ي�أخذ كل فريق حقه ويح�سم البطل
على امليدان ،ال �أرى فرقا بني �إ�ستئناف البطولة يف
�سبتمرب �أو �إعالن مو�سم جديد يف نف�س الفرتة.
ولكن الأندية ت�شتكي من �صعوبة تطبيق
الربوتوكول ال�صحي؟

�صحيح �أنه من ال�صعب تطبيق الربوتوكول
ال�صحي  ،ولكن مادام �أن الفاف �أكدت على �أنها
�ست�ساعد الأندية على تطبيقه فهذا �أمر جيد لنا
ونف�ضل �أن نكمل البطولة خا�صة و�أنه لدينا
حظوظ لنتوج باللقب يف النهاية.

وهل ح�سمت م�ستقبلك الكروي؟

م�ستقبل الكروي وا�ضح� ،أنا
مرتبط بعقد مع مولودية اجلزائر
ومرتاح مع فريقي لهذا مل
�أفكر يف العرو�ض �إطالقا
ومل ي�صلني �أي عر�ض حلد
الأن .
م-لكحل

الالعبون يتفقون على اللجوء �إىل جلنة املنازعات

وح�سب ما علمته الهداف من م�صادرها اخلا�صة ف�إن �أخر �إتفاق كان بني العبي
مولودية اجلزائر عرب جمموعة "الوات�ساب" هو منح الإدارة مهلة جديدة �إىل الثالثاء
ويف حال ما �إذا مل يف الرئي�س �أملا�س بوعده ف�إنهم �سيلج�أون جماعيا �إىل جلنة
املنازعات الأ�سبوع املقبل.

�أملا�س حتت ال�ضغط وحديث عن تغيريات جديدة

�أ�صبح رئي�س جمل�س �إدارة مولودية اجلزائر عبد النا�رص �أملا�س حتت �ضغط
�شديد ب�سبب كرثة امل�شاكل التي حتا�رصه من كل جهة ،فبالإ�ضافة �إىل �أزمة
م�ستحقات الالعبني ،هناك م�شكل �أخر يتمثل يف ركود عملية الإنتدابات ،الديون
وعدة �صعوبات �أخرى ،لكن ح�سب ما علمناه ف�إن هناك حديثا عن تغيريات مرتقبة
على م�ستوى الإدارة خالل الأ�سبوع وهذا ما جعل م�س�ؤويل �سوناطراك يرتيثون قبل
ت�رسيح الأموال .
م-لكحل

عدة ق�ضايا عالقة تنتظر الف�صل فيها…

امل�سريون �سيجتمعون بنغيز بعد ح�سم م�صري
البطـــولـــة هــــذا الأ�ســـبــوع
�سيكون �أع�ضاء جمل�س �إدارة مولودية
اجلزائر على موعد مع اجتماع حا�سم
مع املدرب نبيل نغيز بعد ح�سم الفاف
م�صري الدوري يوم  15جويلية اجلاري
وهذا من �أجل ر�سم خارطة الطريق
ومناق�شة جميع الق�ضايا العالقة خا�صة
يف حال �إعالن عدم �إ�ستكمال البطولة،
حيث �سي�شرع الطرفان يف التح�ضري
للمو�سم الكروي اجلديد . 2021- 2020

�إقناع ح�شود ،درارجة
وبوردمي بالتجديد �أوال

وح�سب ما علمناه ف�إن �أول مهمة
تنتظر �أع�ضاء جمل�س الإدارة وجلنة
الإنتدابات بطلب من املدرب نبيل
نغيز هي �إقناع الركائز املنتهية
عقودهم بالتجديد مثلما �صرح
به نغيز لنا يف وقت �سابق ،خا�صة
ح�شود ،درارجة وبوردمي ،حيث
يعول عليهم كثريا يف م�شروعه
اجلديد.

مبا�شرة الإنتدابات بعد
حتديد املناف�سة اخلارجية

ورغم �أن �إدارة مولودية اجلزائر
تفاو�ضت يف �سرية تامة منذ �أ�سابيع مع
عدة العبني على غرار حار�س مولودية
وهران ليتيم ،مدافع �شبيبة �سكيكدة
حداد وزميله املهاجم مرزوقي ،ثنائي
وفاق �سطيف دراوي  -بوقلمونة واملدافع
املحوري لإحتاد بلعبا�س �أن�س� ،إال �أن
املفاو�ضات �ستدخل مرحلة الر�سمية
ومتر �إدارة �أملا�س لتوقيع عقود الالعبني
ح�سب �إ�سرتاجتية املو�سم املقبل التي
�ستحددها املناف�سة اخلارجية التي
�ست�شارك فيها املولودية بني دوري
�أبطال �إفريقيا وك�أ�س الإحتاد الإفريقي.

حتديد قائمة امل�سرحني
لإعالمهم مبكرا

ويف حال تر�سيم توقف البطولة وبداية
التح�ضري للمو�سم الكروي اجلديد ح�سب

الرزنامة املحددة ف�إن من بني النقاط
التي �سيتطرق �إليها املجتمعون هي
حتديد قائمة امل�سرحني والتي �ستكون
بالت�شاور وح�سب املنا�صب التي يوجد
بها نقائ�ص وهذا من �أجل �إعالمهم مبكرا
ويكون �أمامهم الوقت الكايف للبحث عن
فرق �أخرى.

وقائمة الالعبني املعنيني
بتخفي�ض الأجور

كما �سيتم خالل �إجتماع جمل�س الإدارة
باملدرب نبيل نغيز حتديد قائمة
الالعبني املعنيني بتخفي�ض الأجور
ال�شهرية �أي�ضا وهذا بعد التعليمة
اجلديدة لل�شركة املالكة �سوناطراك
التي ترف�ض �أن متنح �أي العب ما قيمته
�أكرث من  200مليون �سنتيم ،وح�سب ما
علمناه ف�إن العملية �ستم�س عدة العبني
يف وقت يرف�ض ه�ؤالء الفكرة جملة و
تف�صيال.

م-لكحل

املولودية ت�صرف النظر عن �أوكبوتو

العـراقـي عـالء عـبـا�س يلهــب املريكـاتو
بـــــني املـــولــوديــة والإتـــحـــاد
علمت "الهداف" من م�صادرها اخلا�صة �أن املهاجم الدويل
العراقي عالء عبا�س يوجد حمل مناف�سة �شديدة بني
�إدارتي مولودية اجلزائر و�إحتاد العا�صمة ،حيث ي�سعى
كل فريق للح�صول على خدمات هذا املهاجم الذي ميلك
�إمكانات كبرية ،خا�صة مولودية اجلزائر التي قررت
�صرف النظر عن النيجريي �أنتوين �أوكبوتو الذي يطالب
رئي�س الإحتاد املن�سيتريي بـ � 500ألف �أورو لت�سريحه.

وكيل �أعماله البحريني
�إقرتحه على �شاو�ش

وح�سب ما علمته الهداف من م�صادرها اخلا�صة ف�إن وكيل
�أعمال املهاجم العراقي ،الذي يحمل اجلن�سية البحرينية
ويدعى حممد �أبو �أدري�س ،هو من �إقرتح عالء عبا�س على
ع�ضو حلنة الإ�ستقدامات �إبراهيم �شاو�ش ،حيث �أكد �أنه
ميلك املوا�صفات التي يتطلبها من�صبه وميكنه �أن ينجح يف
مولودية اجلزائر.

� 23سنة فقط ،دويل
"
وحر من �أي �إلتزام
ّ

وح�سب ال�سرية الذاتية للمهاجم العراقي عالء عبا�س

ف�إن الالعب يبلغ عمره � 23سنة فقط ويعترب من النجوم
ال�صاعدة يف �سماء الكرة العراقية ،حيث لعب لعدة �أندية
عراقية و�أخرها الزوراء قبل �أن يلتحق بفريق الكويت الكويتي
الذي لعب له ملو�سم واحد فقط وهو حاليا حر من �أي �إلتزام وهذا
ما ي�شجع م�س�ؤويل مولودية اجلزائر على خطف الالعب الذي
يوجد حمل �إهتمام عدة �أندية.

نغيز ينتظر حتديد م�صري الدوري
قبل التفاو�ض معه

وح�سب ما علمناه ف�إن ع�ضو جلنة الإنتدابات �إبراهيم �شاو�ش
عر�ض �سرية عالء عبا�س على املدرب نبيل نغيز الذي �أعجب به
كثريا ،لكن يف�ضل الرتيث �إىل غاية حتديد م�صري البطولة قبل
ال�شروع يف عملية الإنتدابات والتفاو�ض مع الالعب.

عنرت يحيى �إت�صل بالالعب ويريده �أي�ضا

وكان املدير الريا�ضي الحتاد العا�صمة عنرت يحيى قد قدم عر�ضا
مغريا �أي�ضا للمهاجم عالء عبا�س والأكيد �أن رغبة كل فريق يف
احل�صول على خدمات هذا الالعب �سرتفع �أ�سهمه �أكرث ،خا�صة
�أن هناك تقارير �إعالمية عراقية تتحدث عن رغبة نادي
الزوراء يف �إعادة هدافه ال�سابق.

م-لكحل
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وفاق سطيف

سيبدأ من "كورتري" على خطى عطال وااللتحاق بمحرز هدفه...

بو�صوف يوقع مع "جم ّمع �سيتي" مقابل � 900ألف �أورو للوفاق
انك�شف ال�ستار يف ال�ساعات املا�ضية حول التفا�صيل اخلا�صة ب�صفقة انتقال موهبة
الوفاق طالل بو�صوف (�إ�سحاق) ،لالحرتاف يف �أوروبا ،حيث تر�سمت وجهته نحو
"جممع �سيتي" الذي �سطر له اخلطوات التي �سيتبعها يف �إطار م�شروع اللتحاقه
ّ
بالنادي االجنليزي العمالق "مان�ش�سرت �سيتي" الذي يلعب له جنم الكرة اجلزائرية
ريا�ض حمرز.

العب و�سط ميدانه املت�ألق ،ف�إن االتفاق الذي مت بني الطرفني ين�ص على �أن ت�ضخ
هذه القيمة �أي � 900ألف �أورو دفعة واحدة يف ح�ساب الوفاق ،بعد ا�ستكمال �إجراءات
حتويل الالعب نهائيا ،مبا فيها �إمتام �إجراءات ت�سجيله عرب نظام التحويالت العاملي
"تياما�س".

ك�شف الإعالم الفرن�سي عن بع�ض التفا�صيل اخلا�صة بهذه ال�صفقة التي متت يف
�سرية تامة ،من باب املخاوف من عرقلة بع�ض الأطراف ل�سريها ،حيث �أن املوهبة
بو�صوف وقع يف نادي "لومال" البلجيكي التابع ملجمع "�سيتي فوتبال" االجنليزي
الذي له عالقة مبا�شرة مع نادي "مان�ش�سرت �سيتي"� ،إال �أنه بعد التق�صي حول هذه
ال�صفقة ،ات�ضح ب�أن بو�صوف قد وقع ر�سميا على عقد ملدة خم�س �سنوات مع هذا
املجمع الذي يتوىل �إدارة ت�سيري م�شواره االحرتايف القادم ،ومل يوقع مع نادي "لومال"
بالتحديد ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن عملية تر�سيم هذه ال�صفقة متت عن بعد من خالل
املرا�سالت عرب الربيد االلكرتوين والتفاو�ض عرب "�سكايب" قبل نهاية هذا الأ�سبوع.

واقرتحت �إدارة الوفاق توقيع اتفاقية مع املجمع من �أجل اال�ستفادة من �أمور �أخرى
على هام�ش �صفقة حتويل بو�صوف ،من ترب�صات وملفات تعاون ،وقد جاء �أي�ضا يف
االتفاق �أن الوفاق �سي�ستفيد �أي�ضا من ن�سبة  10باملائة من قيمة التحويالت القادمة
لبو�صوف يف م�شواره االحرتايف ،وهي نقطة مهمة جدا وت�صب يف �صالح النادي الذي
يجب �أن يتعلم اال�ستغالل الفعلي ملواهبه من الناحية املالية.

النادي �سي�ستفيد �أي�ضا من  10باملائة
يف كل حتويل الحقا

وقع خلم�س �سنوات مع "�سيتي فوتبال"

�سيلعب �أول مو�سم له معارا لنادي " كورتري" البلجيكي

بو�صوف يريد ال�سري على خطى عطال

بخ�صو�ص تفا�صيل العقد الذي وقعهبو�صوف مع جممع "�سيتي فوتبال" ،ف�إنه ين�ص
على �أن يبد�أ م�شواره الكروي االحرتايف ،بتجربة �أوىل يف املو�سم القادم ،مع نادي
"كورتري" البلجيكي الذي ين�شط يف الدرجة الأوىل على �شكل �إعارة ملو�سم واحد.

الوكالة التي تكفلت ب�إمتام هذه ال�صفقة هي نف�سها الوكالة التي حولت عطال
وبوداوي من قبل ،وح�سب املخطط املوجود يف امل�شوار االفرتا�ضي املقرر لبو�صوف،
ف�إنه يريد ال�سري على نف�س خطى الالعب الدويل يو�سف عطال الذي �سبق له �أن
التقاه وقدّ م له بع�ض الن�صائح والتوجيهات حول ت�سيري م�شواره االحرتايف الذي
يجب �أن مير عرب عدة مراحل حتى يكون ناجحا فعال.

ومن املقرر ح�سب االتفاق املربم بني الطرفني �أن يلتحق الدويل ال�شاب طالل
بو�صوف بنادي "ايندهوفن" الهولندي يف جتربة �أخرى خالل املو�سم الثاين له يف هذا
امل�شوار االحرتايف امل�سطر له.

�ستكون بداية بو�صوف بتجربة مماثلة لبداية املدافع الدويل عطال من بلجيكا،
والهدف هو الو�صول �إىل النادي الأول للنادي االجنليزي "مان�شي�سرت �سيتي" الذي
يحمل �ألوانه جنم الكرة اجلزائرية الأول ريا�ض حمرز ،الذي عادة ما �شبه به لتقارب
طريقة لعبه وفنياته معه ،بغ�ض النظر عن فارق امل�ستوى الذي ال يختلف عليه
اثنان.

اتفاق على انتقاله �إىل "�إيندهوفن"
الهولندي يف املو�سم الثاين

"حمرز جديد" هو الهدف

التحاقه مبان�ش�سرت �سيتي يف املو�سم الثالث بعد الإقناع

كما ين�ص الربنامج املدرج يف البنود التي يت�ضمنها العقد الذي وقعه الالعب ال�شاب
بو�صوف مع جممع "�سيتي فوتبال" على �أن يفتح باب التحاقه بالفريق الأول للنادي
العمالق "مان�شي�سرت �سيتي" يف املو�سم الثالث له من فرتة العقد ،وهو الهدف الذي
يبقى حتقيقه مرتبطا ب�إقناعه يف املو�سمني الأولني الذين �سيلعبهما ح�سب املخطط مع
نادي "كورتري" البلجيكي و"ايندوفن" الهولندي على التوايل.

�سرحته مقابل � 900ألف �أورو
الإدارة ّ

يف الوقت الذي حتفظت م�صادرنا على ك�شف قيمة الراتب ال�سنوي الذي �سيتح�صل
عليه بو�صوف يف �إطار هذه ال�صفقة ،فقد علمنا ب�أن �إدارة الوفاق قد �سرحت العبها
نحو هذه الوجهة االحرتافية مقابل � 900ألف �أورو ،وهي القيمة التي اقرتحها
املجمع يف وقت �سابق خالل املفاو�ضات التي دارت بينه و�إدارة النادي ،التي حاولت
رفع املطلب �إىل  1.2مليون �أورو ،لكن الأمور انتهت يف اخلتام �إىل الر�ضوخ واملوافقة
على املقرتح املايل الذي قدمه املجمع االجنليزي .

القيمة ت�ضخ دفعة واحدة
بعد �إمتام �إجراءات "تياما�س"

الفرن�سيون حت�سروا على عدم اختياره
"ني�س" �أو "موناكو"

بالعودة �إىل ما جاء يف تقارير �إعالمية فرن�سية ،فقد �أبدى الفرن�سيون ح�سرة
على �ضياع املوهبة بو�صوف ،التي طرح ا�سمها يف �أكرث من ناد فرن�سي� ،أبرزها ني�س
وموناكو اللذين قدما عرو�ضا ر�سمية لالعب لكنها مل ترق �إىل امل�ستوى الذي يقنعه
و�إدارة الفريق ب�إمتام ال�صفقة يف املريكاتو ال�شتوي املا�ضي.

�سعيدية (ممثل الوكالة):
"�صفقة حتويل بو�صوف �إىل جممع �سيتي تاريخية"

يف ات�صال هاتفي مع كمال �سعيدية ،ممثل وكالة حتويل الالعبني "غرينتا" التي
تكفلت ب�إبرام �صفقة انتقال بو�صوف �إىل جممع "�سيتي فوتبال" ،قال عن املو�ضوع:
"هذه ال�صفقة �ستكون تاريخية ،وقد ركزنا على امل�شروع الريا�ضي لالعب ،الذي
نتمنى �أن يكون حمرز جديد يف الكرة اجلزائرية ،وهناك عدة تفا�صيل تخ�ص
ا�ستفادة النادي من هذه ال�صفقة التي �ستنجح بالنظر �إىل امل�ستوى الكبري الذي ميلكه
بو�صوف ،الذي ننتظر �أن ي�سري على خطى عطال وبوداوي ،ويكون فعال يف م�ستوى
التطلعات التي ترى فيه حمرز �آخر قادم يف الكرة اجلزائرية"

خ .لعم�ش

بخ�صو�ص الطريقة �أو ال�صيغة التي �سي�ستفيد النادي من خاللها من قيمة حتويل

�أعــراب يـرحـــب بقــــرار الـــوزارة ويـــدعـــو
الــفـــــاف �إلــى �إتـــخـــاذ قــــرار نــهــائـــي
والريا�ضة� ،أنه رحب به ،لكنه باملقابل طالب باحل�سم،
مع العمل على اتخاذ القرار النهائي ،من طرف الهيئات
الكروية امل�رشفة على كرة القدم يف اجلزائر ،ق�صد
الف�صل ب�شكل نهائي حول املو�سم احلايل� ،إ�ضافة �إىل
اتخاذ خمتلف القرارات وات�ضاح ال�صورة بالن�سبة
للأندية ،مع اال�ستعداد حت�ضريا للم�ستقبل.

�سطيف ،يف ت�رصيحه ،قرار وزارة ال�شباب والريا�ضة،
كونها امل�س�ؤول الأول عن الريا�ضة يف اجلزائر ،و�إ�ستدل
باملثل العربي القائل "قطعت جهيزة قول كل خطيب"،
ما يدل ب�أن موقف الوزارة الو�صية ،يبقى الأهم على
الإطالق ،ب�صفتها اجلهة الإدارية امل�س�ؤولة على تنظيم
الن�شاطات الريا�ضية يف اجلزائر.

رحب رئي�س جمل�س �إدارة وفاق �سطيف ،عز الدين
ّ
�أعراب ،بقرار وزارة ال�شباب والريا�ضة الأخرية،
املتمثل يف ا�ستحالة ا�ستئناف املناف�سات الريا�ضية
خالل الوقت الراهن ،ب�سبب تف�شي جائحة "كوفيد "19
والظرف ال�صحي املرتبط بها.

وجاء قرار وزارة ال�شباب والريا�ضة ،املعرب عنه
وفقا للبيان ال�صحفي ال�صادر يف ال�ساعات املا�ضية،
املتمثل يف ا�ستنادها بتو�صيات اللجنة العلمية
املكلفة مبتابعة ور�صد وباء كوفيد  ،19حيث قررت
عدم الرتخي�ص با�ستئناف املناف�سات الريا�ضية يف
الوقت الراهن ،ب�سبب تطور احلالة الوبائية ،التي
تعرف ارتفاعا معتربا على امل�ستوى الوطني والعاملي،
واعتبارا ملخاطر تف�شي الفريو�س �أثناء التجمعات
وحاالت االحتكاك والتنقالت املرتبطة بالتدريبات
واملناف�سات ،مهما كانت طبيعتها.

كما عبرّ عزالدين �أعراب ،عن خماوفه الكبرية ،من
ا�ستئناف املناف�سة يف الظرف الراهن ،ال�سيما بوالية
�سطيف ،التي حتتل املرتبة الثالثة وطنيا وغري بعيدة
عن �صاحب املرتبة الثانية اجلزائر العا�صمة واملرتبة
الأوىل البليدة ،ب�سبب عدد احلاالت امل�سجلة يوميا،
مبعدل � 60إ�صابة ،ما رفع من العدد الإجمايل لأزيد من
 1700حالة ،ما يجعل الوالية تعي�ش خطورة حقيقية من
حيث عدد احلاالت امل�سجلة وانت�شار اجلائحة مقارنة
بواليات �أخرى.

وجاء تعليق �أعراب على قرار وزارة ال�شباب

خلّ�ص عز الدين �أعراب ،رئي�س جمل�س �إدارة وفاق

وا�ستطرد �أعراب قائال ،ب�أن الإجتماعات املاراطونية
الأخرية ،التي قامت بعقدها الرابطة املحرتفة وكذا
تلك املرتقب عقدها من طرف بقية الرابطات اجلهوية
والهواة والوالئية ،ال تغري يف الواقع الراهن ،لأن الأمور
تبينت ح�سبه م�ضيفا "لقد قطعت الوزارة ال�شك باليقني،
من خالل قرارها الأخري ،ما يجعل الفاف �أمام
حتمية �إعطاء كل ناد حقه بعد توقيف
البطولة ،م�ضيفا ب�أنه" :من ال�صعوبة
تطبيق الربوتكول الذي دعت له
الفاف يف الظرف الراهن
والبد من قرار توقيف
البطولة ر�سميا".

الوزارة ت�ستبعد العودة بناء
على و�ضعية الوباء

�أعراب رحب بالفكرة
وطالب باحل�سم

ك�شف خماوفه من الو�ضع،
خا�صة يف �سطيف

�أعراب" :قطعت جهيزة
قول كل خطيب"

"لي�س �أمام الفاف �سوى توقيف
البطولة وتعطي كل ناد حقه"

خ.لعم�ش

زغال�ش يفكر يف االن�سحاب بعد انتهاء املهمة
ّ
يفكر جابر زغال�ش ،رئي�س النادي
الهاوي امل�ؤقت "الديركتوار" ،يف
الإن�سحاب مع �إنتهاء مهمته وفرتته
الت�سيريية ،مبجرد عقد اجلمعية
العامة للنادي الهاوي و�إنتخاب رئي�س
من طرف �أع�ضائها يف الفرتة املقبلة،
وجاء هذا القرار املتخذ من طرف
زغال�ش ،ب�سبب الو�ضعية احلالية التي
مير بها فهد حلفاية ،الذي و�صفه يف
�أكرث من مرة ب�أنه �أخ و�صديق ،ف�ضال
عن خلفية العالقة غري امل�ستقرة بينه
وبني جمل�س �إدارة ال�شركة الذي ير�أ�سه
�أعراب.

ت�أثر كثريا مبا مير به
حلفاية

عبرّ زغال�ش ،عن ت�أثره ال�شديد ،مبا
مير به فهد حلفاية ،بعد نقله على
جناح ال�سرعة مل�ست�شفى م�صطفى
با�شا اجلامعي من �سجن احلرا�ش ،ثم
�إعادته ،م�شريا ب�أن �سيناريو حلفاية

طبيعة التعامل بينه وبني
�أعراب لها دخل
يف الفكرة
عالوة على ال�سبب القوي ،املتمثل
يف ت�أثره مبا مير به فهد حلفاية
يف الفرتة احلالية ،وتواجده رهن
احلب�س امل�ؤقت ب�سجن احلرا�ش ،مع
متابعته ببع�ض التهم ،ف�إن طبيعة
التعامل بينه وبني رئي�س جمل�س
الإدارة عزالدين �أعراب ،تكون قد
�ساهمت �أي�ضا يف القرار املبدئي املعلن
من طرف زغال�ش ،ال�سيما يف ظل

بعد �إت�ضاح �صفقة �إ�سحاق بو�صوف ،تبني ب�أن املهاجم الدويل ال�سابق
ي�سعد بورحلي� ،سبق له التطرق لها يف �إحدى خرجاته الإعالمية عرب
"الهداف تي يف" ،و�أ�شار يف تلك الفرتة ،ب�أن العب جزائري و�سطايفي،
لو متت �صفقة �إنتقاله قد يلتحق مبان�شرت �سيتي ،تلك الت�صريحات
التي قوبلت بالتهكم من طرف البع�ض.

الإدارة �ستربم عقد �شراكة
مع جممع "�سيتي فوتبال"

ف�ضال عن ال�صفقة التي متت ر�سميا ،والتي تتعلق بتحويل الالعب
ال�شاب املت�ألق طالل بو�صوف �إىل جممع "�سيتي فوتبال" االجنليزي،
فقد علمنا ب�أن �إدارة النادي قد �أبرمت اتفاقا �أوليا مع هذا املجمع
العمالق ،ومن املقرر �أن يتم تر�سيم هذه ال�صفقة بعد نهاية احلجر
املنزيل ورفع قرار غلق الرحالت اجلوية من و�إىل اجلزائر.

تكليف "�سيتي" بتحويل الالعبني
للخارج البند الرئي�سي

ح�سب ما علمنا �أي�ضا بخ�صو�ص االتفاق املربم بني �إدارة الوفاق وجممع
"�سيتي فوتبال" االجنليزي ،ف�إن البند الرئي�سي الذي يدور حوله هذا
االتفاق هو منح �صالحية حتويل العبي الوفاق البارزين نحو اخلارج
يف �إطار مف�صل ومدقق بني الطرفني ،يف انتظار ح�سم الأمور ر�سميا
بعد نهاية وباء "كورونا" الذي ي�ؤجل ذلك.

العيفة م�س�ؤول �أمن

طالب الإحتاد اجلزائري لكرة القدم ،قبل فرتة ،من الأندية املحرتفة،
تعيني م�س�ؤول للأمن ،الأمر الذي �إ�ستجابت له �إدارة الوفاق ،من خالل
تعيني خل�ضر العيفة ،وجاء الطلب من �أجل تنظيم دورات تكوينية
والتن�سيق حت�ضريا لعودة املناف�سة ،لكن قرار الوزارة الأخري ،يكون قد
�أ�سقط ح�سابات "الفاف" يف املاء.

حلفاية
ُنقل �إىل امل�ست�شفى
ي�صرون على طلب الإفراج
وحماموه ّ

ح�سب تغريدة له عرب ح�سابه ال�شخ�صي...

ما كان ليحدث ،لو بقي بعيدا عن كرة
القدم ومل يتقدم لوفاق �سطيف،
ال�سيما �أنه قدّ م �أمواله وجهده يف �سبيل
النادي ال�سطايفي ،لكن يف الأخري
وجد م�صريه ال�سجن وتدهور و�ضعيته
ال�صحية ،متمنيا الإفراج عنه والنطق
بالرباءة لفائدته.

�صفقة بو�صوف هي التي حتدث عنها بورحلي �سابقا

ماوقع يف الفرتة الأخرية من تبادل
للت�صريحات.

زغال�ش":ملا �أ�شاهد
ما يحدث مع حلفاية
النفحة يف اخلدمة
تروح"

نقل نهاية الأ�سبوع ،فهد حلفاية ،من �سجن احلرا�ش للم�ست�شفى اجلامعي م�صطفى با�شا باجلزائر
العا�صمة ،وذلك عقب تعقد و�ضعيته ال�صحية ،من �أجل �إخ�ضاعه لك�شوفات وحتاليل طبية،
خ�صو�صا �أن م�صادرنا ،ك�شفت ب�أن و�ضعيته ما فتئت تتدهور من يوم لآخر ،على ال�صعيد ال�صحي �أو
النف�سي ،ب�سبب تواجده رهن احلب�س امل�ؤقت ،حت�سبا ملثوله للمحاكمة يف الق�ضية التي تتبعها الر�أي العام
يف الفرتة الأخرية والتهم املن�سوبة له.

حالته تدهورت �أول �أم�س
وخ�ضع للفحو�ص

فيما �أ�شارت بع�ض امل�صادر املطلعة ،ب�أن نف�س امل�صالح قامت ب�إعادته لل�سجن بعد �إ�ستتباب و�ضعيته ال�صحية ،لكنها
تبقى مقلقة للغاية ،يف وقت ترف�ض فيه امل�صالح الق�ضائية طلب تقدمت به هيئة دفاعه ،املتمثل يف الإفراج عنه
يف �أقرب الآجال ،مراعاة لو�ضعيته ال�صعبة التي مير بها ،منذ �إيداعه رهن احلب�س امل�ؤقت ،لكونه مل يتقبل ذلك،
لكونه كان يراهن على اخلروج من الق�ضية بريئا من التهم املن�سوبة �إليه ،لكن متابعته ق�ضائيا و�إيداعه احلب�س،
جاء خمالفا لتوقعاته و�أثر ذلك عليه ب�شكل كبري.

ي�صرون على طلب الإفراج
املحامون ّ

ك�شف جابر زغال�ش ،يف تغردية
عرب ح�سابه ال�شخ�صي ،،ب�أن
متابعته للتطورات الأخرية
لو�ضعية فهد حلفاية ،جعلته
يت�أثر كثريا م�ضيفا "�صراحة لقد
ت�أثرت كثريا ملا مير به �أخي فهد ،ملا
�أ�شاهد ما يحدث له حقيقة النفحة
تروح يف اخلدمة ،لأن حميط كرة
القدم �أ�ضحى جد متعفن يف ال�سنوات
الأخرية".

خ .ل

لت�أتي الو�ضعية النف�سية وال�صحية ،ال�صعبة التي مير بها فهد حلفاية ،لتجعل هيئة الدفاع املكلفة مبتابعة ملفه،
ت�صر لدى امل�صالح الق�ضائية ،ال�سيما مبحكمة �سيدي �أحممد الإبتدائية ،على طلب الإفراج امل�ؤقت عنه ،ريثما تتم
ّ
حماكمته �أو تعرف جمريات ق�ضيته تطورات �أخرى ل�صاحله ح�سب الآمال التي يعلقونها على ال�سلطة الق�ضائية،
وقد �إ�ستدلوا هذه املرة بك�شوف وو�صفات طبية للمعاينة و�أخرى للتداوي ،و�إلتم�سوا يف ذلك مراعاة حلالته ال�صحية
والنف�سية التي تدهورت كثريا يف الآونة الأخرية.

فرحي (املحامية)" :نلتم�س مراعاة الظروف الإن�سانية حللفاية"

�شددت نعيمة فرحي ،املحامية املكلفة بالدفاع عن فهد حلفاية لدى حمكمة �سيدي �أحممد باجلزائر العا�صمة ،ب�أن
حالة موكلها تزداد تدهورا من يوم لآخر ،ب�سبب و�ضعيته ال�صحية والنف�سية التي عرفت تعقيدا يف املدة الأخرية
م�ضيفة" :حالة موكلي لي�ست على �أح�سن مايرام ،لذا �أودعنا طلبا جديدا لدى امل�صالح الق�ضائية ،يت�ضمن ملفا
طبيا ،ق�صد النظر يف �إمكانية الإفراج عنه ،وعليه نلتم�س منهم مراعاة هذه الظروف الإن�سانية اخلا�صة".
خ .ل
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مولودية وهران

الإدارة تتفــــــــاو�ض مـــــــــــع ليتيـــم علـى
جتديــــــد عقــــــده و�صاحلــــــي مقتــــــــرح

�شريف الوزاين يثني على مكاوي

بعد �أن ف�سخ الظهري الأي�سر
مكاوي زين الدين عقده
مع �إدارة مولودية وهران،
كما �أ�شرنا �إليه يف عددنا
ال�سابق� ،أ�صر املدير العام
لل�شركة الريا�ضية �شريف
الوزاين �سي الطاهر على
الثناء على العبه ال�سابق
بعد �أن تفهم و�ضعية
الفريق ووافق على
احل�صول على ثالثة �أجور
�شهرية مقابل ف�سخ عقده
وتنازل على �أربعة �أجور
�شهرية من م�ستحقاته
املالية وهو الذي كان ميكنه
احل�صول عليها يف حالة ما
�إذا جل�أ �إىل جلنة النزاعات
وحتى �أكرث من ذلك لأن
عقده ميتد ملو�سم �آخر.

حتدث معه مطوال
يف مقر النادي

ا�ستغل املدير العام ملولودية
وهران �شريف الوزاين
تواجد الالعب مكاوي
زين الدين يف مقر النادي
ظهر يوم الأربعاء رفقة
مناجريه خالد �شطايبي
وحتدث معه مطوال حيث حاول يف البداية �أن يقنعه بالبقاء مع احلمراوة وت�شريف
عقده الذي كان ينتهي �شهر جوان من �سنة � 2021إال �أن مكاوي �أ�صر على تغيري
الأجواء .وبعدها حتدث الرجالن عن و�ضعية الفريق والأ�سباب التي حالت دون ت�ألقه
تواجده مع �أ�صحاب مقدمة الرتتيب �أمور �أخرى.

تنازل مكاوي على م�ستحقات فرتة "كورونا" رفع �أ�سهمه

ك�شفت م�صادرنا املطلعة �أن �إدارة مولودية
وهران �رشعت يف التفاو�ض مع احلار�س �أ�سامة
ليتيم من �أجل جتديد عقده الذي ينتهي مع نهاية
املو�سم اجلاري ،حيث يطمح امل�سريون �إىل �إقناعه
مبوا�صلة م�شواره مع احلمراوة بعد �أن ق�ضى
مو�سمني يف الفريق و�أبان عن م�ؤهالت فنية وبدنية
كبرية وكان من بني �أح�سن العنا�رص و�أكرثها
ان�ضباطا يف التدريبات ،ما جعل الإدارة ت�ضعه
من بني الأولويات لتفادي ت�ضييعه يف املريكاتو
ال�صيفي املقبل.

حتاول �إيجاد ال�صيغة
املثلى ملنح ليتيم م�ستحقاته

بعد �أن طالب احلار�س �أ�سامة ليتيم باحل�صول
على مليار و 400مليون �سنتيم و�أر�سل تبليغا لإدارة
مولودية وهران عن طريق حم�رض ق�ضائي خالل
الأيام املا�ضية� ،رشع امل�سريون يف التفاو�ض معه
من �أجل �إيجاد ال�صيغة املثلى ملنحه م�ستحقاته
املالية التي يدين بها ،حيث علمنا �أن �أحد امل�سريين
الفاعلني دخل يف مفاو�ضات مع مناجري احلار�س
ليتيم من �أجل �إقناعه بقبول عر�ض الإدارة.

عر�ضت عليه احل�صول
على �أربعة �أجور �شهرية

ح�سب املعلومات التي حت�صلنا عليها من
م�صادرنا املقربة من �إدارة مولودية وهران ف�إن
امل�سريين اقرتحوا على ابن مدينة خن�شلة (رف�ض

يف وقت �سابق تخفي�ض �أجوره ال�شهرية اخلا�صة
ب�أكتوبر ونوفمرب ودي�سمرب �إىل الن�صف) احل�صول
على �أربعة �أجور �شهرية والتنازل على �أربعة
�أخرى مبا فيها �أجور "كورونا" التي توقفت فيها
املناف�سة الر�سمية ومعها التدريبات اجلماعية� ،إال
�أن ليتيم يطالب باحل�صول على �ستة �أجور �شهرية
والتنازل عن �أجور "كورونا".

...ورفع �أجرته ال�شهرية مقابل
جتديد عقده ملو�سمني

كما علمنا �أن �إدارة مولودية وهران عر�ضت
على احلار�س ال�سابق لدفاع تاجنانت رفع �أجرته
ال�شهرية مقابل جتديده لعقده ملو�سمني �إ�ضافيني
وهو الذي تلقى عرو�ضا مغرية من قبل بع�ض
الأندية التي طلبت خدماته يف الآونة الأخرية
على غرار مولودية اجلزائر� ،شبيبة القبائل و�شباب
بلوزداد ،حيث علمنا �أن �إدارة احلمراوة م�ستعدة
لرفع �أجرته بن�سبة  30باملائة �إال �أن ليتيم يطالب
برفعها بـ  50باملائة.

ليتيم" :مازلت �أمنح
احلمراوة الأولوية"

جدد ليتيم ت�أكيد ب�أنه مينح الأولوية للمولودية
و�أنه يرحب بفكرة جتديد عقده ملو�سمني �إ�ضافيني
وقال" :ما زلت �أمنح الأولوية للحمراوة و�أنا
مع فكرة جتديد عقدي �إذا تو�صلت �إىل اتفاق
مع امل�سريين الذين دخل معهم مناجريي يف

من بني العوامل التي جعلت الالعب ال�سابق ل�شباب ق�سنطينة حمل ثناء امل�سريين
ويف مقدمتهم املدير العام لل�شركة الريا�ضية ملولودية وهران �شريف الوزاين هو
�إقدامه على التنازل على م�ستحقاته املالية التي تخ�ص �أ�شهر توقف البطولة ب�سبب
وباء كورونا (مار�س� ،أفريل وماي) �إىل جانب تنازله على �أربعة �أجور �أخرى وهو الذي
حت�صل على �ستة �أ�شهر يف املجموع خالل هذا املو�سم حيث �أبدى فهما كبريا للو�ضعية
املالية ال�صعبة التي يتواجد عليها الفريق.

مفاو�ضات متقدمة للحديث حول م�ستحقاتي
املالية التي �أدين بها وحتى حول �رشوط جتديد
عقدي والتي �ستكون معقولة لأين �أريد البقاء مع
هذا النادي الكبري".

حديث عن تلقيه عر�ضا من �شبيبة القبائل

ك�شفت م�صادرنا املقربة من املدافع مكاوي زين الدين �أن هذا الأخري تلقى بع�ض
العرو�ض يف الآونة الأخرية ومن بني �أبرزها عر�ض �إدارة �شبيبة القبائل التي طلبت
خدماته وقد يتفاو�ض معه م�سرييها يف الأيام املقبلة .كما علمنا �أي�ضا �أن �شباب
ق�سنطينة يريد ا�سرتجاع هذا الالعب خالل املريكاتو ال�صيفي املقبل بعد �أن �سبق له
حمل �ألوان هذا الفريق يف ال�سنوات اخلم�سة املا�ضية وت�ألق معه.

""تلقيت عرو�ضا مغرية
وال �أريد �أن �أت�سرع"

ك�شف احلار�س ال�سابق الحتاد البليدة �أنه تلقى
بع�ض العرو�ض املغرية من �أندية حملية و�سعودية
وقال" :لدي نية �صادقة يف البقاء مع احلمراوة
وجتديد عقدي و�إال لكنت قد وافقت على العرو�ض
املغرية التي تلقيتها يف الآونة الأخرية �سواء من
�أندية جزائرية ،ت�رص على الظفر بخدماتي �أو �أندية
خليجية حيث ال �أريد الت�رسع يف اختيار وجهتي
و�أمتنى �أن �أتو�صل �إىل �أر�ضية اتفاق مع م�سريي
املولودية".

�شريف الوزاين" :مكاوي م�شكور على ما قدمه
للمولودية"

�أ�صر املدير العام ل�شركة مولودية وهران �شريف الوزاين �سي الطاهر على توجيه �شكره
للمدافع مكاوي زين الدين و�صرح يقول" :مكاوي م�شكور على الت�ضحيات التي قدمها
لفريقنا �سواء عندما كان يدافع عن �ألوانه �أو عندما ف�سخ عقده ،حيث تنازل على
�أربعة �أجور �شهرية وتخلى كليا على �أجور كورونا ما يح�سب له ،رغم �أنه لي�س من �أبناء
املولودية ولكنه تفهم الو�ضعية ال�صعبة التي يعي�شها الفريق"

�صاحلي مقرتح على الإدارة

ويف نف�س الإطار ،ك�شفت لنا م�صادرنا
املطلعة �أن �إدارة مولودية وهران و�ضعت خمططا
�آخر يف حالة ما �إذا مل تتو�صل �إىل اتفاق مع
ليتيم لتجديد عقده ،حيث اقرتحت عليها بع�ض
الأطراف ا�سم احلار�س �صاحلي عبد القادر الذي
يتواجد بدون فريق منذ املريكاتو ال�شتوي وهو
ال يعار�ض فكرة االن�ضمام �إىل تعداد احلمراوة
رغم �أنه تلقى بع�ض العرو�ض من �أندية جزائرية
وخليجية.
هواري ب

"تفهمنا و�ضعيته ولبينا له طلبه"

و�شرح املدرب ال�سابق الحتاد بلعبا�س الأ�سباب التي جعلته يقبل فكرة ف�سخ عقد
مكاوي الذي كان قد جدده يف حقبته ال�صيف املا�ضي ملو�سمني فقال�" :صحيح �أننا كنا
نتمنى بقاء مكاوي املو�سم املقبل مع مولودية وهران بالنظر �إىل الإمكانات التي يتمتع
بها �إال �أنه �أ�صر على ف�سخ عقده و�شرح لنا �أ�سباب ذلك وهو ما جعلنا نتفهم و�ضعيته
حيث لبينا له طلبه ونتمنى له التوفيق يف بقية م�شواره الكروي".

مكاوي" :الإدارة حاولت �إقناعي
بالبقاء ،لكني �أ�صررت على املغادرة"

ك�شف املدافع زين الدين مكاوي �أنه ف�سخ عقده مع �إدارة مولودية وهران بالرتا�ضي
و�أنه هو من �أ�صر على الرحيل هذه ال�صائفة فقال" :ف�سخت عقدي بالرتا�ضي مع �إدارة
الفريق التي حاولت �إقناعي بالبقاء �إال �أين �أ�صررت على تغيري الأجواء حيث �أن بع�ض
الأ�سباب حالت دون �إنهاء مو�سمي مع هذا النادي العريق الذي �أمتنى له حظ موفق يف
ومرها".
املنا�سبات القادمة بعد �أن ق�ضيت معه ثالث موا�سم بحلوها ّ

هواري ب

غرتيــــل" :امل�شاكــــــل حرمتنـــــا مـــــن نتائـــــج �أح�ســـــن"
ك�شف املهاجم ال�شاب ملولودية وهران غرتيل يو�سف �أن الو�ضعية التي تعي�شها
البالد جتعل العودة �إىل املناف�سة حاليا م�ستحيلة وقال" :ال ميكننا احلديث عن
العودة �إىل املناف�سة يف ظل ارتفاع ن�سبة الإ�صابات بفريو�س كورونا خالل املدة
الأخرية حيث �أن حياة الأ�شخا�ص يف هذه الفرتة �أهم من لعبة كرة القدم �أو �أي
�شيء �آخر و�سيكون حمتما علينا انتظار حت�سن احلالة ال�صحية وعودة الأمور �إىل
طبيعتها".

"نحاول احلفاظ على لياقتنا البدنية ولكن"

ك�شف املهاجم ال�شاب يف �صفوف مولودية وهران �أنه يحاول احلفاظ على لياقته
البدنية من خالل التدرب على انفراد وقال�" :صحيح �أننا �سئمنا التدرب على انفراد
مبا �أن املدة قد طالت ونحن الآن يف ال�شهر الرابع دون تدريبات جماعية� ،إال �أننا
نحاول احلفاظ على لياقتنا البدنية ومن جانبي �أنا �أتدرب يوميا على انفراد حتى
�أتفادى زيادة الوزن ولكنه �سيكون من ال�صعب علينا التواجد يف لياقة عالية".

""ل�ست �أنا من يتحدث عن �إكمال
البطولة �أو الإعالن عن نهايتها"

"قبلنا اقرتاح الإدارة لهذا ال�سبب"

كما حتدث املهاجم يو�سف غرتيل عن تخفي�ض
�أجرته �إىل الن�صف رفقة  19العبا �آخر وقال":
لقد قبلنا اقرتاح �إدارة مولودية وهران
خالل الأ�سابيع القليلة املا�ضية بتخفي�ض
�أجرتنا ال�شهرية اخلا�صة ب�أكتوبر ،نوفمرب
ودي�سمرب �إىل الن�صف ب�سبب الو�ضعية
املالية ال�صعبة التي يعي�شها الفريق حيث
رف�ضنا �أن ندير ظهورنا له و�إن �شاء اهلل
تتح�سن و�ضعيته وت�أتي �رشكة وطنية
كبرية ت�رشف على ت�سيري �ش�ؤونه".

""نتمنى �أن تت�ضح
الأمور ب�سرعة"

ويف �س�ؤال يخ�ص ر�أيه يف �إكمال البطولة �أو الإعالن عن نهايتها� ،رصح غرتيل
يقول" :ل�ست �أنا من يتحدث عن �إكمال البطولة �أو الإعالن عن نهايتها حيث �أن هناك
خمت�صني يف هذا ال�ش�أن ويف مقدمتهم ال�سلطات املعنية والفاف والرابطة و�إذا ر�أوا
�أنه �سيكون ب�إمكاننا ا�ستئناف البطولة خالل الأ�سابيع املقبلة فلن نعار�ض الفكرة
و�إذا �أعلنوا نهاية املناف�سة ف�سنقبلها �أي�ضا واملهم حاليا وهو �صحة االن�سان".

ووا�صل ابن حي الكميل حديثه عن
مولودية وهران وقال" :نتمنى �أن تت�ضح
الأمور ب�رسعة داخل �إدارة النادي حتى نتفادى
الدخول يف �أزمة خا�صة و�أن عدة �أندية �رشعت من
الآن يف التفكري يف املو�سم اجلديد فالو�ضعية احلالية
تتطلب تكاثف جهود اجلميع لقيادة املولودية �إىل بر الأمان.
و�رصاحة هذا النادي العريق ي�ستحق اال�ستفادة من �رشكة وطنية
ت�رشف عليه وحتل امل�شاكل التي يعاين منها".

عاد خريج مدر�سة رائد وهران للحديث عن م�شوار فريقه يف بطولة هذا املو�سم
و�رصح يقول ":نتائجنا كانت متذبذبة هذا املو�سم وكان ب�إمكاننا حتقيق �أح�سن
من النتائج التي حققناها لوال امل�شاكل التي واجهتنا ويف مقدمتها نق�ص الدعم
املايل ،ففريقنا عانى من �أزمة مالية حادة ورغم ذلك حاولنا نحن كالعبني بذل
جمهودات كبرية لتحقيق نتائج �أف�ضل �إال �أن النقطة ال�سلبية هي ت�ضييع عدة نقاط
يف ملعبنا".

ك�شف اجلناح الطائر يف ت�شكيلة املدرب م�رشي ب�شري �أن الأموال هي �آخر
اهتماماته يف هذه الفرتة و�أنه يطمح لتح�سني م�ستواه فقال�" :أريد �أن �أ�ؤكد لكم �أن
الأموال ال تهمني يف الوقت الراهن لأين يف بداية م�شواري كالعب حمرتف و�أنا
�أطمح لتطوير �إمكاناتي الفنية والبدنية و�أعمل بتوجيهات �أع�ضاء الطاقم الفني
لفريقنا الذين �أ�شكرهم على املجهودات الكبرية التي بذلوها والتوجيهات التي
قدموها لنا".

""كان ب�إمكاننا حتقيق نتائج
�أح�سن هذا املو�سم لوال امل�شاكل"

"الأموال ال تهمني بقدر تطوير �إمكاناتي"

"هديف العودة بقوة املو�سم املقبل"

وحتدث املهاجم يو�سف غرتيل عن �أهدافه
امل�ستقبلية و�رصح يقول" :هديف العودة بقوة
املو�سم املقبل والظهور مب�ستوى �أح�سن من الذي
ظهرت فيه هذا املو�سم الذي مل �أكن فيه را�ضيا
عن امل�ستوى الذي ظهرت به وكنت قادرا على
تقدمي الأح�سن �إال �أن بع�ض امل�شاكل حالت
دون ذلك �إال �أنه ب�إمكاين تدارك ما فاتني
والعودة بقوة �إىل الواجهة خا�صة و�أن
الطاقم الفني احلايل ال يهم�ش الطاقات
ال�شابة ومينح لها فر�صة الربوز".

""�سيكون من ال�صعب
علينا ا�ستئناف املناف�سة"

عاد العب مولودية وهران ليتحدث عن
ابتعاد الالعبني عن التدريبات اجلماعية وجو
املناف�سة لقرابة �أربعة �أ�شهر وقال" :مل ي�سبق لنا
و�أن ابتعدنا عن التدريبات اجلماعية واملناف�سة
الر�سمية لهذه املدة لدى ف�إنه �سيكون من ال�صعب علينا
ا�ستئناف املناف�سة و�سنجد �صعوبات كبرية لتدارك ما فاتنا
�إال �أننا �سن�ضحي من �أجل ذلك و�سنعمل وفق الربنامج التح�ضريي الذي
�سيعده �أع�ضاء الطاقم الفني للفريق".

"ن�أمل زوال الوباء والعودة �إىل حياتنا الطبيعية"

ختم غرتيل حديثه بالت�أكيد على �أن ما يهم حاليا هو التخل�ص من فريو�س
كورونا و�رصح يقول" :ن�أمل زوال الوباء يف �أقرب وقت حتى نعود �إىل حياتنا
الطبيعية التي تتطلب منا بع�ض الت�ضحيات من خالل العمل بتوجيهات اجلهات
املعنية و�رضورة الوقاية منه .وبتظافر جهود اجلميع ف�إننا �سنتخل�ص من هذا
الفريو�س اخلطري الذي غري جمريات حياتنا ر�أ�سا على عقب".

هواري ب
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شباب قسنطينة

املالك يج ّمدون مهام رجراج ويعينون جموج مديرا عاما بالنيابة

علمت "الهداف" من م�صادرها املوثوقة ،ب�إقدام مالك �شركة �شباب ق�سنطينة على
جتميد مهام املدير العام ر�شيد رجراج ،ب�سبب ق�ضية احلار�س �إليا�س مزيان ،الذي
يتجه للفوز بها على م�ستوى جلنة املنازعات ،ما جعل جمل�س �إدارة �شركة �شباب
ق�سنطينة يقرر تعيني ن�صر الدين جموج مديرا عاما بالنيابة ،حيث �سيكون له
احلق يف التوقيع واالتفاق مع الالعبني.

�أر�سلوا القرار ملجوج فقط

وح�سب املعلومات التي بحوزتنا ،ف�إن امللك قد �أر�سلوا قرار تعيني ن�صر الدين جموج
مديرا عاما بالنيابة ملدة �شهرين ،كما �أن املدرب عبد القادر عمراين على دراية
�أي�ضا بالقرار ،بعد �أن كان له حديث مع جموج ورجراج وحتى مع م�س�ؤويل الآبار
املرتقبون بق�سنطينة يوم  21جويلية املقبل.

ت�سليم املهام بني جموج
ورجراج مت مبقر الفريق

وح�سب ذات امل�صادر ،فقد قام رجراج يوم اخلمي�س بت�سليم املهام ملجوج مبقر
الفريق ،يف انتظار �صدور القرارات النهائية من طرف املالك ،على �ضوء ما احلكم
النهائي الذي �سي�صدر من طرف جلنة املنازعات بحر الأ�سبوع اجلاري ،ولو �أن قرار
توقيف رجراج مدته �شهرين وفق م�صادرنا ،حيث را�سل املالك جموج و�أخربوه
بالقرارات املتخذة.

ق�ضية مزيان القطرة التي �أفا�ضت الك�أ�س

وتعترب ق�ضية احلار�س مزيان �إليا�س القطرة التي �أفا�ضت الك�أ�س و�أثارت حفيظة

املالك ،الذين مل يتقبلوا �إقدام املدير العام ر�شيد رجراج على التوقيع على اتفاقية
ف�سخ العقد مع احلار�س مزيان والتي مبوجبها مت ت�أهيل احلار�س �شم�س الدين
رحماين يف �صفوف النادي الريا�ضي الق�سنطيني ،علما �أن مزيان يتجه للح�صول على
مبلغ مليار و 890مليون �سنتيم ما يعادل � 18شهرا.

رجراج يتحدث عن تقدميه الإ�ستقالة

ويف ال�سياق ذاته ،ف�إن ر�شيد رجراج يتحدث عن تقدميه اال�ستقالة يوم  24جوان
الفارط ،بعد حديثه مع الرئي�س املدير العام ل�شركة الآبار حلوة ،حيث �أرجع
ال�سبب لأ�سباب �شخ�صية ،غري �أن ق�ضية احلار�س مزيان كانت لها ت�أثري كبري على
القرار املتخذ ،يف ظل ا�ستياء املالك ،علما �أن عقد رجراج يت�ضمن بندا يجربه على
�إخطار املالك بقراره قبل �شهر ،ما يعني ب�أن ا�ستقالة رجراج �ستكون ر�سمية يوم 24
حمزة�.س
جويلية ،رغم �أن م�س�ؤويل الآبار قد وافقوا عليها.

اجلمعية العامة ل�شركة �شباب ق�سنطينة تعقد يوم  22جويلية

من املرتقب �أن يحل م�س�ؤولو الآبار يوم  21جويلية اجلاري مبدينة اجل�سور املعلقة من
�أجل عقد اجلمعية العامة لل�رشكة يف اليوم املوايل ،والتي �سيح�رضها امل�ساهمون ،حيث �رشع
املالك يف �إر�سال الدعوات للمعنيني بالأمر ،علما �أن اجلمعية العامة ت�أجلت من قبل ب�سبب
انت�شار وباء كورونا ،ومن املرتقب �أن يتم احلديث عن ح�صيلة �سنة  ،2019والتطرق للميزانية
التي �سيتم تخ�صي�صها للمو�سم الكروي املقبل ،والتي �ستعرف تخفي�ضات مقارنة باملو�سم
املا�ضي ،مثلما �أكده من قبل الرئي�س املدير العام حلوة للم�سريين احلاليني.

�سيتم مناق�شة التقارير املالية واملعنوية

ويف ال�سياق ذاته ،ف�إنه �سيتم خالل اجلمعية العامة املرتقبة ل�رشكة �شباب ق�سنطينة
مناق�شة التقارير املالية واملعنوية اخلا�صة بالنادي ل�سنة  2019والتطرق للفرتة املا�ضية

�أي�ضا من الت�سيري ،والتي عرفت تذبذبا منذ بداية املو�سم بعد اخلالف الواقع مع املدرب الأ�سبق
ديني�س الفان و�صوال �إىل الفرتة املا�ضية.

والك�شف عن قيمة امليزانية اجلديدة

من املرتقب �أن يتم خالل اجلمعية العامة ل�رشكة �شباب ق�سنطينة الك�شف عن امليزانية التي
�سيتم تخ�صي�صها للفريق م�ستقبال والتي �ستعرف تخفي�ضا كبريا للقيمة املعتادة بالنظر لعدة
اعتبارات� ،أبرزها الو�ضعية احلالية التي تعي�شها البالد و�سائر بلدان العامل بعد تف�شي وباء
كورونا ،كما �أن املالك يريدون تخ�صي�ص قيمة من امليزانية القادمة ملركز التكوين ،الذي
�سيتم ت�شييده بعد اال�ستفادة من قطعة �أر�ض.

ح�.س

رجراج" :مل �أتلق �أي �إخطار بالتوقيف ّ
وقدمت ا�ستقالتي يوم  24جوان"

ك�شف املدير العام ل�رشكة �شباب
ق�سنطينة ،ر�شيد رجراج� ،أنه مل يتلق �أي
مرا�سلة من طرف م�س�ؤويل الآبار تخربه
بقرار توقيفه من مزاولة مهامه ،م�شريا
يف ت�رصيحاته للهداف عن اتخاذه قرار
اال�ستقالة يوم  24جوان املا�ضي ،حيث
قال" :املالك مل يخربوين بقرار معاقبتي
�أو توقيفي م�ؤقتا ،لكن �أ�ؤكد لكم ب�أنني
حتدثت مع الرئي�س املدير العام ل�رشكة
الآبار حلوة يوم  21جوان و�أخربته
مبوقفي ورغبتي يف اال�ستقالة لأ�سباب
�شخ�صية ،قبل �أن �أر�سل اال�ستقالة
الكتابية يوم  24جوان ،وفق ما ين�ص
عليه العقد الذي يربطني بالنادي ،نا
ملزم ب�إخبار املالك يف حال اتخذت
قرار الرحيل �شهر قبل ذلك ،ما يعني
ب�أنني �س�أكون م�ستقيال ب�صفة ر�سمية
يوم  24جويلية املقبل ،رغم �أنني �إىل

غاية حديثي معكم (االت�صال كان ظهر
�أم�س) مل ت�صلني �أي مرا�سلة من املالك".

"وقعت تعهدا و�أنا حتت
ت�صرف امل�سريين يف �أي
ق�ضية باملجان"

و�أ�ضاف حمدثنا" :وقعت تعهدا
�إىل جانب اال�ستقالة �أكدت فيه ب�أنني
�س�أوا�صل التكفل بق�ضية مزيان ،و�أنا
من ي�سدد تكاليف الق�ضية يف حال
قرر امل�سريون الذهاب �إىل لوزان،
و�أنا �شخ�صيا �أنتظر �صدور قرار جلنة
املنازعات ،والذي ال �أمتنى �أن يكون
وفق مطالب حمامي الفريق ،ما قد يف�سد
كل خمططاتي على اعتبار �أنني مازلت
عند وعدي ،وقلت للم�س�ؤولني �س�أبقى
�أ�ساعد الفريق ولو من بعيد وباملجان،

وال ميكنني التفريط يف جموج وحتى
عمراين ،الذي ا�ستب�رشنا خريا يف قدومه،
و�أمتنى لهما كل التوفيق وقلت لهما
باحلرف �أنا حتت ت�رصفكما يف �أي
�شيء".

وختم حمدثنا كالمه بالقول� ":أطلب
من اجلميع وخا�صة الأن�صار م�ساعدة
جموج ،الذي يحب الفريق حتى النخاع،
كما �أنه يريد ترك ب�صمته يف �شباب
ق�سنطينة ،و�أ�ؤكد لكم لقد اكت�شفت خالل
تعاملي مع جموج ب�أنه يعمل بكل
�إخال�ص و يتمنى ر�ؤية �شباب ق�سنطينة
يف العاليل".
بور�صا�ص.ر

وهل كنت تتوقع ترقيتك لفريق الأكابر؟

ال �أخفي عليكم ،من البداية و�أنا �أعمل بكل جد و�أ�شكر
كل املدربني الذين عملت معهم ،خا�صة يف فريق الرديف
مع املدرب دين في�صل الذي �ساعدين كثريا ،وكان ال يبخل

وكيف تتوقع املناف�سة مع رحماين وع�صماين؟

احلديث عن املناف�سة من الآن �سابق لأوانه ،ويجب علي
�أن �أ�ضع يف ر�أ�سي �شيء واحد وهو العمل وثم العمل ،ويجب
علي االبتعاد عن الغرور ،لأنه عدو جناح �أي العب �أو حار�س،
والعمل مع رحماين وع�صماين �سيزيدين ثقة يف النف�س ،رغم
�أنني �أعرفهما جديا و�سبق يل العمل معهما يف الفرتة املا�ضية،

جموج" :بن ال�شيخ لديه �إمكانات
كبرية وننتظر منه الكثري"

و�أ�ضاف جموج" :احلار�س بن ال�شيخ متكن من الظفر بهذا
العقد لأنه ي�ستحق ذلك ،بالنظر �إىل العمل والت�ضحيات
الكبرية التي قام بها ،ونتمنى له كل التوفيق والنجاح،
كما �أ�ؤكد لكم بان الدور �سيكون على العبني �آخرين وفق
�سيا�ستنا التي تعتمد على منح الفر�صة لل�شبان ،وفق
قرارات املدرب عمراين الذي يعترب امل�س�ؤول الأول عن
اجلانب الفني".

"دنــــــي ساعدنـــــــي كثيـــــرا ولـــــن أتــــرك الفرصــــــــة تمـــــر"
�أنا فخور لكوين �أوقع �أول عقد مع فريق القلب ،وهديف �أن
�أكون احلار�س الأول يف �شباب ق�سنطينة ،ولي�س البقاء على
كر�سي االحتياط ،وم�شوار امليل يبد�أ بخطوة ،واليوم قمت
ب�أهم مرحلة يف حياتي وعلي الآن الت�أكيد على �أحقيتي بذلك،
ال �أخفي عليكم لدي �إح�سا�س من نوع خا�ص ،بعد توقيعي
ب�صفة ر�سمية على هذا �أول عقد يف م�شواري الكروي.

�سيناف�س رحماين وع�صماين

ومثلما �سبق و�أن �أ�شرنا �إليه ،ف�إن احلار�س بن ال�شيخ �سيكون
يف مناف�سة مع الثنائي رحماين وع�صماين ،بعد �أن قرر
املدرب عبد القادر عمراين عدم االحتفاظ باحلار�س
ليمان ،الذي ينتهي عقده مع نهاية املو�سم اجلاري ،ما
ي�ؤكد ب�أن احلار�س ال�شاب بن ال�شيخ �سيكون �أمام حتد من
نوع خا�ص لفر�ض نف�سه يف الت�شكيلة ،الال�سيما �أن املدرب
عمراين �سيمنحه الفر�صة.

""�سيا�ستنا تعتمد على منح
الفر�صة ل�شبان الفريق"

بـن ال�شيــخ�" :ســـــ�أرد جميـــــل امل�سرييــــــن
و�أهــــدف لأكــــــون احلـــــار�س رقـــم واحــد"
يف البداية نبارك لك توقيعك على �أول عقد
احرتايف لك ،ما تعليقك؟

كان املوعد يوم �أم�س الأول مع توقيع احلار�س حامت بن
ال�شيخ لفقون على �أول عقد احرتايف له مع �شباب ق�سنطينة
ملدة �أربعة موا�سم ،حيث متت مرا�سيم التوقيع مبقر الفريق
يف ح�ضور املدير العام بالنيابة ن�صر الدين جموج ،والكاتب
العام للفريق �سليم جممج� ،إىل جانب والد احلار�س.

�أكد املدير العام بالنيابة ن�صر الدين جموج� ،أن ال�سيا�سة
املنتهجة من الإدارة احلالية تعتمد على �أبناء الفريق،
حيث قال�" :أنا �سعيد للغاية بتوقيع عقد للحار�س بن ال�شيخ
الذي ميلك �إمكانات كبرية ،و�أ�ؤكد لكم ب�أن �سيا�ستنا ترتكز
على منح الفر�صة لأبناء الفريق والعمل على ترقية �أكرب
عدد ممكن من الالعبني م�ستقبال ،وذلك بتكية من طرف
املدرب عمراين".

"جموج راجل ،يحب
الفريق وي�ستاهل
النا�س تعاونو"

علي بالن�صائح ،وقال يل ب�أنني �أملك �إمكانات وميكنني �أن
�أكون احلار�س امل�ستقبلي ل�شباب ق�سنطينة ،وهو الهدف الذي
و�ضعته ن�صب عيناي ،واحلمد هلل اليوم �أنا يف �شباب ق�سنطينة
لعقد لأربعة موا�سم وفرحت كثريا عندما �شاهدت فرحة الوالد،
وحتى كل زمالئي وهو ما يجربين على موا�صلة العمل بنف�س
الوترية.

بن ال�شيخ يوقع عقدا
احرتافيا لأربعة موا�سم

ون�س�أل اهلل فقط �أن يرفع عنا هذا الوباء عفانا اهلل و�إياكم منه،
حتى تعود احلياة لطبيعتها وتعود �أجواء التدريبات التي
ا�شتقنا لها كثريا.

الأن�صار تفاعلوا كثريا مع خرب توقعك على عقد
احرتايف ،ماذا يعني لك ذلك؟

ال �أخفي عليكم عندما �أ�شاهد تعليقات الأن�صار وترحيبهم
بي يف فريق القلب� ،أ�شعر بالفخر لأن �أن�صار �شباب ق�سنطينة
يعرفون جيدا كرة القدم ،ويتمنون تواجد �أكرب عدد من الالعبني
من �أبناء النادي يف الفريق الأول ،والآن علي ا�ستغالل هذه
الفر�صة حتى �أكون ف�أل خري على النادي و�أمهد الطريق نحو
بقية زمالئي ،الذين �أمتنى لهم كل اخلري.

حمزة�.س

""جتديد عقود الركائز بعد
�صدور قرارات املكتب الفدرايل"

وردا على �س�ؤالنا بخ�صو�ص موعد جتديد عقود بقية
العنا�صر ،ال�سيما املنتهية عقودهم ،قال جموج" :ننتظر
قرارات الفاف الأربعاء املقبل ،والف�صل يف م�صري املو�سم
من �أجل حتديد مواعيد جتديد عقود الركائز ،ونتمنى
فقط زوال هذا الوباء عفانا اهلل و�إياكم منه ،كما �أن املكتب
الفدرايل �أكد اتخاذ القرار النهائي يوم الأربعاء املقبل
ونحن ننتظر ذلك ،حتى يت�سنى لنا بو�ضع خارطة عمل
وا�ضحة".

حمزة�.س

حميمدات �سيعود مديرا
فنيا للفئات ال�شبانية

تو�صل املدير العام بالنيابة ن�صر الدين جموج،
التفاق نهائي مع الدكتور ر�شيد حميمدات ،الذي
�سيكون املدير الفني اجلديد للفئات ال�شبانية بعقد
ميتد ملو�سم قابل للتجديد ،حيث �سيحق ملحيمدات
مبوجب االتفاق تعيني مدربي جميع الأ�صناف ،من
خالل الإطالع �أوال على ح�صيلة املدربني ال�سابقني،
قبل عقد اجتماع عمل مع املدير العام بالنيابة ن�صر
الدين جموج بعد عودته يف الأيام املقبلة.
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هادي" :وقعنا ر�سميا مع مدافعني مغرتبني"
يجب �أن نكون طموحني و�أن ن�سري على خطى
الناخب الوطني جمال بلما�ضي الذي قاد
املنتخب �إىل املجد قاريا".

" �سنحافظ على �أف�ضل
�شباننا و�سرنقي  5العبني
�إىل الأكابر"

وحتدث عبد الغني هادي عن الق�ضية
التي �شغلت الأن�صار م�ؤخرا بخ�صو�ص ت�أخر
الإدارة يف التعاقد مع العبني �شباب جدد
على خالف مولودية اجلزائر� ،شباب بلوزداد
ووفاق �سطيف وقال يف هذا ال�صدد" :نويل
�أهمية كبرية جدا للتكوين والالعبني ال�شبان
الذي نعتربهم مبثابة اخلزان الأول للفريق،
هناك الكثري من ال�شبان يف الإحتاد حمل
�أطماع �أندية �أخرى� ،سنفعل امل�ستحيل من �أجل
احلفاظ عليهم جميعا ،بالإ�ضافة �إىل ترقية
 5العبني من فئة الرديف �إىل الفريق الأول،
�ستكون لهم الفر�صة من �أجل �إظهار قدراتهم
و�سنوفر لهم كل الو�سائل للنجاح".

" اتفقنا
مع �شركة �ألب�سة عاملية"

كان للمدير العام الحتاد العا�صمة عبد الغاين هادي تدخل �أم�س
اجلمعة عرب الإذاعة الثالثة ،حتدث خالله عن العديد من النقاط التي
تخ�ص النادي وا�ستهل حديثه بت�أكيد اخلرب الذي انفردت "الهداف"
بن�رشه قبل �أيام بخ�صو�ص التو�صل �إىل اتفاق نهائي مع مدافعني
مغرتبني هما �أحمد طوبا ومهدي بن دين وقال" :نحن يف ات�صاالت
متقدمة مع العديد من الالعبني ،متكنا م�ؤخرا من احل�سم مع العبني
اثنني فرانكو -جزائريني هما معنا املو�سم املقبل ومل يتبق �سوى
الإعالن الر�سمي عن �ضمهما خالل ال�ساعات القليلة املقبلة".

""�سن�ضع راتبا �شهريا موحدا لالعبني
مع منح ح�سب مردود كل واحد"

وفجر عبد الغاين هادي مفاج�أة من العيار الثقيل ،حني �أكد
�أن الإدارة اجلديدة تعتزم حتديد راتب �شهري موحد لكل الالعبني
انطالقا من املو�سم اجلديد وقال" :ل�سنا �ضد و�ضع �سقف للمرتبات
ال�شهرية لالعبني وبد�أنا بتطبيق ذلك مع الالعبني اجلدد الذين
تعاقدنا معهم ،كل الالعبني �سيكون لهم نف�س الراتب ال�شهري املو�سم
املقبل ،مع و�ضع منح مالية تختلف بني العب و�أخر ح�سب املردود
الذي يقدمه كل واحد ،لي�س من العدل �أن ينال العب يقدم الكثري
و�أخر احتياطي نف�س املنحة ،هذا �سيكون حافزا كبريا لالعبني من
�أجل م�ضاعفة جمهوداتهم ورفع م�ستواهم".

"من امل�ستحيل ا�ستكمال املو�سم"

وجدد هادي دعم قرار عدم ا�ستئناف املو�سم احلايل وقال:
"قر�أت البيان الذي �أ�صدرته وزارة ال�شباب والريا�ضية قبل �ساعات
بخ�صو�ص ا�ستحالة ا�ستئناف املناف�سة الر�سمية يف ظل الو�ضع
ال�صحي اخلطري يف اجلزائر ،موقفنا كان وا�ضحا من البداية وهو
من امل�ستحيل على الأندية العودة اىل املناف�سة يف الوقت الراهن،
كان من ال�رضوري اتخاذ قرار مماثل يف منت�صف �شهر �أفريل ،ال
يوجد �أي ناد يف اجلزائر ميلك الإمكانات ال�صحية لت�سيري هذه الفرتة
الع�صيبة ،نحن ننتظر القرار النهائي".

""هدفنا التتويج برابطة
الأبطال يف امل�شاركة املقبلة"

و�أطلق الرجل القوي يف �إدارة الإحتاد ت�رصيحا مثريا بخ�صو�ص
الهدف الأول الذي ت�سعى �رشكة "�سريبور" للو�صول �إليه مع النادي
وقال�" :أكدنا مرارا وتكرارا �أن �رشكة �سريبور جاءت من �أجل قيادة
احتاد العا�صمة �إىل مكانة كبرية جدا حمليا وقاريا ،هذا الفريق كبري
ولكن احلظ مل ي�سعفه �إىل حد الأن يف نيل لقب قاري ،هدفنا الأول
�سيكون قيادة الإحتاد للتتويج برابطة �أبطال �إفريقيا التي انتظرها
الأن�صار مطوال وباذن اهلل �سيكون هذا يف امل�شاركة املقبلة للفريق،

وحتدث املدير العام عن املفاو�ضات
التي با�رشتها �إدارته مع �رشكة الألب�سة التي
�ستعو�ض "جوما" وقال" :املفاو�ضات مع
�رشكة الألب�سة اجلديدة ت�سري يف الطريق
ال�صحيح وبالإمكان القول �أنها �ستكون ر�سميا مموال لإحتاد
العا�صمة بالعتاد الريا�ضي ،ال ميكنني �أن �أقدم الكثري من التفا�صيل
�سوى �أن هذه ال�رشكة عاملية ومل ي�سبق لها �أن مولت �أي ناد جزائري،
�سنعر�ض القمي�ص اجلديد مبا�رشة بعد التوقيع على العقد".

""قدمنا طلبا ر�سميا
لال�ستقبال يف ملعب الدويرة"

وك�شف هادي نية �رشكة "�سريبور" يف الظفر باملركب الريا�ضي
اجلديد بـ الدويرة الذي �سيكون بن�سبة كبرية املعقل اجلديد لإحتاد
العا�صمة ،حيث �أر�سل ب�رشى �إىل الأن�صار وقال يف هذا ال�صدد:
"ملعب عمر حمادي هو ملعبنا التاريخي وميلك مكانة خا�صة يف
قلوب كل حمبي الأحمر والأ�سود ،عالقة �إحتاد العا�صمة ببولوغني
لن تتوقف بدليل �أننا نخطط لتجديد كراء امللعب وناق�شنا م�ؤخرا مع
الوايل املنتدب لباب الواد م�رشوع جتديده على كل امل�ستويات ،لكن
يف نف�س الوقت تقدمنا بطلب ر�سمي �إىل الدولة من �أجل اال�ستفادة
من ملعب الدويرة اجلديد ،الإحتاد فريق كبري وهو بحاجة ما�سة �إىل
ملعب من هذا احلجم حتى يكرب �أكرث".

" �سنعتمد على التذاكر الإلكرتونية
والأن�صار لن يعانوا م�ستقبال"

و�أكد عبد الغاين هادي �أن �إدارته قررت االعتماد على التذاكر
االلكرتونية بداية من املو�سم املقبل وقال" :قررنا �إطالق تذاكر
الكرتونية ،الأن�صار �سيكون مبقدورهم اقتناء تذاكرهم من املوقع
الر�سمي للنادي و�سنقوم بتن�صيب �أبواب الكرتونية يف ملعب
بولوغني وكامريات مراقبة ،عملية الدخول لن تكون بالفو�ضى التي
كانت عليه بال�سابق� ،سنوفر كل و�سائل الراحة للأن�صار الذين ي�أتون
ملنا�رصة فريقهم ،بالن�سبة لأ�صحاب اال�شرتاكات �سنقوم باالحتفاظ
بها و�سيتم جتديدها يف انتظار حتديد الأ�سعار اجلديدة".

""�سنجدد للمنتهية
عقودهم يف الأيام املقبلة"

واختتم املدير العام حديثه بالقول �أن الإدارة با�رشت
املفاو�ضات مع الالعبني املنتهية عقودهم من �أجل جتديدها على
غرار كودري ،مفتاح وحمرة ،وقال" :هناك العديد من الأ�سماء يف
نهاية عقدها� ،أطمئن الأن�صار �أن الأمور ت�سري يف الطريق ال�صحيح
وتو�صلنا �إىل اتفاق مع الالعبني الذين نريد �أن يكونوا جزءا من
الفريق املو�سم املقبل و�سيجددون عقودهم ر�سميا معنا خالل الأيام
القليلة املقبلة".
م.ق�صبي

ي�صر على ا�ستعادة بن �شاعة
عنرت يحيى ّ
بعد �أن كانت كل امل�ؤ�رشات توحي ب�أن املهاجم زكرياء بن �شاعة
لن يعود �إىل احتاد العا�صمة و�أن ناديه ال�صفاق�سي التون�سي �سيقوم
بتفعيل بند �رشاء عقده ب�شكل نهائي مثلما اتفق عليه مع الإدارة
ال�سابقة بقيادة �شندري ودبي�شي ،تغريت املعطيات ر�أ�سا على عقب
بعد �أن �أكد املدير الريا�ضي عنرت يحيى �أن
بن �شاعة لي�س للبيع و�أنه �سيكون مطالبا
بالعودة �إىل الإحتاد يف ح�صة اال�ستئناف
حت�سبا للمو�سم املقبل ،وهو ما ي�ؤكد ب�أن
ق�ضية جديدة �ستطفو على ال�سطح خالل
الأيام القليلة املقبلة بالنظر �إىل ا�رصار
النادي التون�سي �أي�ضا على االحتفاظ بنب
�شاعة ب�شكل نهائي وحديثه عن وجود بند
يف العقد ي�سمح له بذلك.

�أكد �أن الإحتاد مل ي�ستلم
�أموال �إعارة الالعب

و�أكد عنرت يحيى يف �أخر خرجة
اعالمية له عرب القناة الإذاعية� ،أن
�إدارة النادي ال�صفاق�سي مل ت�سدد �أموال
�إ�ستعارة بن �شاعة واملقدرة بـ � 50ألف
�أورو رغم مرور قرابة � 7أ�شهر من مغادرة

الالعب �إىل تون�س ،فكيف تريد الأن تفعيل بند �رشاء عقده وهي
حتى مل ت�سدد �أموال ا�ستعارته!؟ ،وهو ما ي�ؤكد الإ�رصار ال�شديد
لعنرت يحيى على اعادة بن �شاعة �إىل الإحتاد ،يف حني �أكدت
ال�صحافة التون�سية على ل�سان �إدارة ال�صفاق�سي �أن انت�شار وباء
كورونا هو �سبب عدم حتويل املبلغ يف
الوقت املتفق عليه.

يقطع الطريق �أمام
رحيل حميو�ص

ومن جانب �أخر قطع القائد ال�سابق
للمنتخب الوطني ،الطريق �أمام مغادرة
ر�أ�س احلربة �أمين حميو�ص نحو �أحد
الأندية اخلارجية التي طلبت خدماته،
حيث قال عنرت يحيى" :حميو�ص لي�س
للبيع ولن نفرط فيه مهما كان الثمن"،
وجاء هذا بعد العر�ض الذي تلقاه
حميو�ص من ناد بلجيكي و�أي�ضا نادي
" �صان داونز" اجلنوب �إفريقي الذي
يرغب يف �ضمه ب�أي ثمن.

م.ق�صبي

نصر حسين داي

حميــــدان" :لـــــم �أح�ســــم
م�ستقبلـــــي والأف�ضلية للن�صريـــة"
بداية ،بد�أمت ت�ستعيدون �أنفا�سكم بعد
مو�سم �صعب..

لي�س متاما ،لأننا نحاول ا�ستجماع قوانا
من جديد بعد املو�سم ال�شاق وال�صعب من حيث
النتائج التي �سجلها الفريق يف البطولة ،لكن
هذا �سيتحقق بالذهاب يف عطلة وتغيري الأجواء،
كوننا �سنعود قريبا �إىل امليادين من جديد ،ولو
�أن الغمو�ض احلايل هو حول ا�ستئناف املو�سم
من عدمه �أو الإنتقال ملو�سم جديد� ..أ�صبح
هذا املو�ضوع يتعبنا ،يف ظل توقف املناف�سة
وا�ستمرار تف�شي الفريو�س ،حاليا �أتدرب على
انفراد للحفاظ على لياقتي البدنية ،لكن �إىل متى
لأنني بد�أت �أ�شعر بالتعب معنويا وال �أدري متى
يبقى الو�ضع على حاله.

ماذا عن م�ستقبلك مع الن�صرية هل
ح�سمت �أمرك؟

لي�س بعد ،لأنني مل �أمتكن من لقاء امل�سريين
منذ فرتة ومل يت�صلوا بي ،لهذا ال �أدري ماذا
�س�أفعل و�أف�ضل الإنتظار بع�ض الوقت ،طاملا
الأمور غام�ضة يف الفريق ،مل �أتلق وال خرب من
الإدارة يف الوقت احلايل ،لهذا مل �أقرر �شيء
بخ�صو�ص م�ستقبلي.
علمنا ب�أنك تلقيت عرو�ضا من �أندية
�أخرى ترغب يف الإ�ستفادة من خدماتك
فهل ت�ؤكد هذا اخلرب؟

�رصاحة ال �أريد اخلو�ض يف هذا الأمر
و�أف�ضل الرتيث قليال ،طاملا الأمور غام�ضة ،لقد
تركت املهمة �إىل وكيل �أعمايل الذي �سيتكفل
باملو�ضوع ،من جهتي ال �أريد الت�رسع حل�سم
وجهتي �أو م�ستقبلي و�أف�ضل الرتكيز على و�ضعية
ن�رص ح�سني داي واملباريات املقبلة لكي نحقق
البقاء.

الو�ضعية بخ�صو�ص �شبان ن�صر ح�سني
داي �صعبة للغاية ،فهل ت�ؤكد هذا
الأمر؟

قبل كل �شيء ن�رص ح�سني داي فريق عريق

وي�ستحق مكانة �أف�ضل ،وي�رشفني �أن �أحمل
�ألوانه و�أكون �ضمن تعداده ،لكن و�ضعية الفئات
ال�شبانية �صعبة للغاية وال ندري اىل �أين نوجه
م�س كل �شيء ،ب�سبب
قبلتنا ،يف ظل ال�شلل الذي ّ
توقف املناف�سة والظروف التي مير بها الفريق
العريق ،لكن ما ي�ؤثر فينا �أكرث هو ملا نرى العبني
�شبانا يوقعون عقودا طويلة املدى يف فرق �أخرى
ونحن كل �شيء متوقف وغام�ض عندنا .
هل ميكن �أن نراك يف فريق �آخر املو�سم
املقبل؟

ال ميكنني قول �أي �شيء يف هذا اخل�صو�ص
طاملا كل �شيء غام�ض ،مل �أحتدث مع امل�سريين..
يف الوقت احلايل �أمنح الأف�ضلية لن�رص ح�سني
داي ولن �أت�رسع يف احلديث عن م�ستقبلي ،طاملا
مل �أجل�س مع امل�سريين وجها لوجه حل�سم الأمور
و�إىل غاية حدوث ذلك� ،أمتنى �أن تتح�سن الأمور
يف الأيام املقبلة يف الفريق.

�صراحة هل تريد البقاء �أم املغادرة؟

بالن�سبة يل �أريد البقاء يف ن�رص ح�سني داي
وموا�صلة امل�شوار بعد �أن ق�ضيت ثالثة موا�سم،
لكن هذا ال يتعلق بي فقط ولكن �أي�ضا مبا يريده
امل�سريون من خالل احلديث عن كل التفا�صيل
النهاء الق�ضية نهائيا .يف املقابل ال �أريد �أن
يتكرر ال�سيناريو ال�صعب الذي ع�شناه هذا املو�سم،
كما �أريد �أن �أح�سن م�ستواي و�أعي�ش حتديا جديدا.
�إذن �سرناك املو�سم املقبل يف ن�صر ح�سني
داي؟

ال �أحد قال العك�س� ..أريد الإ�ستمرار يف �صفوف
الفريق الذي �صنع يل �إ�سما و�سيكون من اجلحود
املغادرة الآن ،لكن امل�شكل ان كل �شيء غام�ض
يف الفريق وال �أدري ما �سيحدث ،ولهدا ننتظر
حترك امل�سريين يف �أقرب وقت لإزالة الغمو�ض
وو�ضع حد للنزيف الذي قد ي�صيب الفريق ،ويف
نهاية املطاف امل�ستقبل �أمامي و�أريد الت�ألق
وحت�سني م�ستواي.

يو�سف م

بن �صغري وتقمونت يوقعان خلم�س �سنوات

�سارعت �إدارة ن�صر ح�سني داي للتحرك وو�ضع حد للنزيف ،الذي قد ي�صيب الفريق ،على
م�ستوى ال�شبان مبغادرة بع�ض الالعبني ،حيث قامت نهاية الأ�سبوع املنق�ضي بالتوقيع
لالعبني ويتعلق الأمر بالظهري الأمين تقمونت واملهاجم بن �صغري على عقدين مدتهما
خم�س �سنوات.

بن عرو�س يف ذمة اهلل

ا�ستيقظ �أن�صار ن�صر ح�سني داي �أم�س على فاجعة وفاة الالعب ال�سابق يف �أوا�سط الفريق بن
عرو�س الذي كان قد بد�أ املو�سم مع الفريق قبل �أن ين�سحب لأ�سباب غام�ضة ،وعلى �إثر هذا
امل�صاب اجللل ن�ضم �صوتنا �إىل �صوت �أن�صار الن�صرية ونت�ضرع �إىل املوىل ّ
عز وجل �أن يتغمد
الفقيد برحمته الوا�سعة ويلهم ذويه ال�صرب وال�سلوان.

.

نجم مقرة

بن نا�صر يبحث عن ال�سيولة املالية
يبحث رئي�س جنم مڤرة بن نا�صر
يف الآونة الأخرية عن ال�سيولة
املالية الالزمة للفريق من �أجل
�إخراجه من الأزمة التي يُعاين منها
هذا املو�سم ،حيث �أيقن �أنه ينبغي
التحرك من �أجل و�ضع الفريق على
ال�سكة ال�صحيحة ،و�إما ف�إن الفريق
�سيكون على حافة ال�سقوط �إىل
ً
خا�صة و�أن الديون
املحرتف الثاين،
تزداد يوم ًا بعد يوم.

الفريق �أخذ الدرو�س
من هذا املو�سم

�أخذ جنم مقرة در�س ًا خالل �أول
مو�سم له مع الكبار ،فالإدارة
�أ�صبحت تعرف جيداً كيف تتعامل
مع الو�ضع ،بعد �أن اكت�شفت �صعوبة
ً
خا�صة من اجلانب
امل�ستوى العايل،
املايل ،وهو ما �سيجعل الأمور تختلف كثرياً يف
املوا�سم املقبلة ،واالكيد �أن الرئي�س بن نا�صر
ً
م�ستقبال و�سيعرف كيف
�سي�أخذ احليطة واحلذر
ً
خا�صة و�أن الأموال هي املحرك
يتعامل الأزمات
الأ�سا�سي لأي فريق.

الأمور �ستختلف املو�سم املقبل

من دون �شك �ستختلف الأمور كثرياً املو�سم املقبل
بالن�سبة لنجم مقرة ،فالإدارة �أ�صبحت تعرف
جيداً ما �ستفعله بخ�صو�ص الالعبني وحتى
ت�أهيل ملعب الإخوة بو�شليق� ،سيجعل الأمور
�أف�ضل والفريق �أقوى و�سيقول كلمته يف املباريات
املقبلة ،بعد �أن عانى كثرياً خالل املو�سم احلايل
ب�سبب لعبه خارج ميدانه والأزمة املالية.

مڤرة تبحث
عن �صنع جمد جديد

يبحث ممثل والية امل�سيلة الوحيد يف الرابطة
االوىل ،جنم مقرة عن جمد جديد يف �سماء
كرة القدم اجلزائرية ،كيف ال وهو الذي �صعد
من الوالئي �إىل املحرتف الأول ،يف ظرف ق�صري

وجابه كل ال�صعوبات يف وقت �سابق ،ولكن الر�ؤية
التي خرجت بها الإدارة هي االعتماد على �شبان
املنطقة ،جلعل الفريق �أقوى وب�أموال �أقل ،حيث
�أن الرئي�س بن نا�صر يعمل على تكرار جتربة
بارادو.

بن نا�صر" :ت�ساوي الإمكانات
�سيجعل �أي فريق
قادر على التتويج"

حتدث �إلينا رئي�س جنم مقرة بن نا�صر عن فريقه
وقال" :من حق �أي فريق ان يحلم ب�أن يكون
البطل ،نحن يف وقت �سابق مل يكن �أحد يظن �أننا
�سنلعب يف املحرتف الأول ،ملا كنا يف الوالئي ،لكن
جاء اليوم الذي �شاهد اجلميع جنم مقرة يلعب
مع كبار الفرق اجلزائرية ،ولكن هناك �شيء ال
يخدم الكرة يف بالدنا ،وهو عدم ت�ساوي الفر�ص
والإمكانات والأموال بني الفرق ،ولو يحدث ذلك
ف�إن �أي فريق من اجلنوب �أو ال�شمال �أو ال�شرق �أو
الغرب ب�إمكانه التتويج يف النهاية".

ناتوري ف
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أهلــــي البـــــرج

غيّر لهجته في منشور له على صفحته الرسمية في «الفايسبوك»..

بن مني�« :أعتذر من بن حمادي
ومن يردين عليه �أن يتفاو�ض معه»
غيرّ املدافع الأو�سط ال�شاب
عامر بن مني ،الذي كان قد
�أم�ضى قبل �أيام يف �شباب
بلوزداد ،و�أخذ �صورا بالقمي�ص
الأحمر والأبي�ض بجانب مدربه
ال�سابق «فرانك دوما» من لهجته
 360درجة� ،إن جاز التعبري ،يف
من�شور له على �صفحته الر�سمية
يف «الفاي�سبوك» ،بعدما ات�ضح
له �أنه «مربوط» بعقد م�ؤ�رش
ومو�ضوع ،على م�ستوى الرابطة
الوطنية ،حيث قال« :اعتذر من
�إدارة الأهلي وعلى ر�أ�سها �أني�س
بن حمادي ..ومن يريدين عليه �أن
يتفاو�ض معها»..

«حدث �سوء تفاهم
مع الرابطة ..وال
يوجد �أي م�شكل
مع الربج»

ووا�صل بن مني يقول يف من�شور له
على �صفحته الر�سمية يف «الفاي�سبوك»،
تناقلته عدة �صفحات« :حدث �سوء تفاهم
مع الرابطة ،بخ�صو�ص عقدي مع �أهلي
الربج ..ال يوجد �أي م�شكل مع الفريق الذي
ق�ضيت فيه � 13سنة كاملة ».للإ�شارة �أن بن
مني ،الذي هو من مواليد �سنة  2000تدرج
يف كامل الأ�صناف يف الأهلي «الربايجي»
(من الأ�صاغر �إىل غاية الأكابر) ،يف انتظار
�أن يح�صل على فر�صته مع املدرب بالل
دزيري.

«�س�أبرهن على �صحة
�إمكاناتي يف الأهلي
و�أمتنى تف ّهم اجلميع»

و�أكد ابن املدر�سة الربايجية ،يف من�شوره
على �صفحته الر�سمية يف «الفاي�سبوك»:
«ق�ضيت � 13سنة كاملة يف الأهلي – منذ �سن

ثايري كان قد تق ّلد من�صب
مدير عام لـ  4ا�شهر

وكان ثايري قد تقلّد من�صب مدير عام
�رشكة "منور البيبان" ،يف بداية جتربة
الرئي�س بن حمادي ،ملدة � 4أ�شهر (من
جويلية �إىل اكتوبر  ،)2018قبل �أن يتعاقد
الرئي�س "الربايجي" مع الأمني العام

يتعينّ اليوم على الإدارة الربايجية ،بقيادة الرئي�س بن حمادي ،اعادة النظر يف تواريخ
اجتماعاتها مع خمتلف الأطقم والالعبني ،والتي حددتها يف فرتة �سابقة ب�أيام 21 ،20 ،19 ،18
و 22جويلية ،بعد القرارات الأخرية التي اتخذها رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون بعدم
التنقل ما بني الواليات يف فرتة �أ�سبوع ،قد تكون قابلة للتجديد .علما ب�أن الإدارة "الربايجية"
�ستتطرق مع خمتلف الأطقم والالعبني يف هذه االجتماعات �إىل الو�ضعية املالية ب�شكل عام
و"بروتوكول" التنازل.

ت�صرفه يف الربج
"�إي�سال" ينتظر و�ضع �شقة حتت
ّ

ت�صرفه يف مدينة
ينتظر العب الو�سط الدفاعي االيفواري "دياموندي اي�سال" ،و�ضع �شقة حتت
ّ
الربج ،بعد انتهاء فرتة كرائه يف �سطيف ،ف�ضال عن امل�شكل الذي وقع له يف الآونة الأخرية ،بعدما
راح �ضحية اعتداء و�أودع �شكوى لدى م�صالح ال�شرطة ..وكان الالعب ال�سابق لـ الوفاق ال�سطايفي
قد وافق على بروتوكول التنازل عن �أجور افريل ،ماي ،جوان ..يف انتظار التوقيع ،مبجرد �أن يح�صل
على جزء من م�ستحقاته.

اجلمعية العامة مرتبطة بو�ضع البالد

من املرتقب تعيد الإدارة الربايجية النظر يف تاريخ اجلمعية العامة اخلا�صة بامل�ساهمني ،املربجمة
جراء االنت�شار
يوم  23من ال�شهر اجلاري ،ب�سبب الو�ضع العام يف البالد ،عقب فر�ض قيود جديدةّ ،
الوا�سع لـ فريو�س "كورونا" ..ومعلوم �أن الإدارة �ستعر�ض ح�صيلتها املالية ل�سنة  2019للم�صادقة،
وهو املو�ضوع الذي ا�شتغل عليه كثريا املدير العام بوزناد خالل الأيام املا�ضية ،قبل �أن يعود �إىل مقر
اقامته بالعا�صمة.

مدا�سي يف ذمة اهلل

انتقل �أم�س امل�سيرّ الأ�سبق لأهلي الربج يف �سنوات ال�سبعينات عبد املالك مدا�سي �إىل رحمة اهلل ،و�ش ّيع
جثمان املرحوم بعد �صالة الع�صر �أم�س� ،إىل مثواه الأخري ،مبقربة "�سيدي بدقة" ..وبهذه املنا�سبة
الأليمة ،يتقدّ م جممع "الهداف" والعائلة الريا�ضية مبدينة الربج ،ب�أخل�ص عبارات التعازي لعائلة
املرحوم الذي عرف بتفانيه يف العمل وح�سن ت�سيريه ،خالل الفرتة التي ر�أ�س فيها الفريق� ..إنا هلل
و�إنا اليه راجعون.

جمعية عين مليلة
ال�سابعة -و�س�أبرهن على �صحة امكاناتي،
و�أمتنى من كل من يقر�أ هذه الأ�سطر �أن
يتفهمني »..والوا�ضح من كالم بن مني ،ب�أنه
�أغلق �صفحة بلوزداد ،و�سيوا�صل جتربته
�ضمن «الأ�صفر والأ�سود» ،وهو الذي و�ضعه
الطاقم الفني ،بقيادة املدرب بالل دزيري
يف خمططه املو�سم املقبل.

«من الآن ف�صاعدا
على الفرق املهتمة بي
التعامل مع الكابا»

ويف ختام حديثه يف «الهداف»� ،أو�ضح
بن مني  -الذي يتدرب منذ بداية املو�سم
مع الأكابر« -من الآن ف�صاعدا على
الفرق املهتمة بالتعاقد معي التعامل مع
�إدارة فريقي �أهلي الربج ».وجاءت هذه
التو�ضيحات من بن مني ،بعد �أن و�صفه
الرئي�س �أني�س بن حمادي بـ «اخلائن»،

م�ؤكدا عدم احلاجة اليه وطالبا منه القدوم
للتفاو�ض حول وثائق ت�رسيحه ،قبل �أن تعود
املياه ملجاريها الطبيعية ،بني الرجلني..

«بعد هذه الأ�سطر �أكون
قد �أغلقت املو�ضوع نهائيا»

ال�سابق لـ "الفاف" الذي توىل زمام الأمور
ملدة عام ون�صف تقريبا ،والذي ا�ستلم
املهام وقتها من عبد الغني ثايري ،الذي
�سيعود �إىل املن�صب الذي �شغله قبل نحو
عام ون�صف .للإ�شارة �أن ثايري مت حتويله
�إىل مهام اخرى ،بعد تنازله عن من�صب
املدير العام.

التاريخ �سيعيد نف�سه بـ
"املعكو�س" نهاية ال�شهر

ومن املفارقات اليوم �أن التاريخ �سيعيد
نف�سه بـ "املعكو�س" ،ان �صح التعبري،
نهاية ال�شهر اجلاري ،بعد �أن ي�سلّم بوزناد
املهام لـ ثايري ،الذي كان قد �سلّم بدوره
املهام لـ بوزناد �شهر اكتوبر  ..2018علما
ب�أن مغادرة بوزناد� ،ستتم بطريقة �سل�سة
وبعد �أن اتفق على هذه النقطة �سابقا مع
الرئي�س �أني�س بن حمادي ،مثلما ك�شف لنا

بن �صيـــــد�" :س�أغــــــادر ال�صــــــام
بعــــد نهايـــــة عهدتــــي الأوملبيــة"

وختم بن مني من�شوره على �صفحته
الر�سمية يف «الفاي�سبوك» ،والذي بلغنا ب�أن
الرئي�س بن حمادي اطلع عليه ،بعبارة« :بعد
هذه الأ�سطر �أكون قد �أغلقت هذا املو�ضوع
ب�صفة نهائية ».والوا�ضح من كل كلمة كتبها
بن مني يف من�شوره ،ب�أنه عانى من �ضغوط
�شديدة ،منذ توقيعه يف �شباب بلوزداد ،وهو
تتقبله الإدارة «الربايجية» ،من منطلق
ما مل ّ
�أنه مازال «مربوط»� ،إىل درجة �أن الرئي�س
بن حمادي هدد برفع �شكوى على الإدارة
«البلوزدادية».
ع .بوجنمة

بوزناد �سي�س ّلم ثايري املهام نهاية هذا ال�شهر
تتمة ملا ك�شفنا عنه يف عدد �سابق من
"الهداف" ،بخ�صو�ص مغادرة املدير العام
نذير بوزناد ،يوم  31من ال�شهر اجلاري ،فقد
علمت "الهداف" �أن هذا الأخري �سي�سلّم املهام
لـ عبد الغني ثايري الذي كان قد تقلّد هذا
املن�صب يف بداية جتربة الرئي�س �أني�س بن
حمادي على ر�أ�س "الأ�صفر والأ�سود" ..وكان
املدير العام بوزناد ،قد ك�شف يف ت�رصيحات
ح�رصية لـ "الهداف"� ،أن مغادرته راجعة �إىل
�أ�سباب �شخ�صية.

الإدارة مطالبة ب�إعادة النظر يف تواريخ االجتماعات

يف ت�رصيحات ح�رصية يف عدد الأربعاء
املا�ضي ،والتي تناقلتها عدة و�سائل
اعالمية ومواقع و�صفحات الكرتونية.

ثايري تنتظره حتديات
كبرية هذا املو�سم

والأكيد �أن مهمة ثايري يف من�صب
مدير عام ،خلفا لـ بوزناد ،الذي عمل بتفان
واخال�ص ،على مدار حوايل مو�سم ون�صف،
لن تكون �سهلة ،وهو ما يعرفه من دون �شك
هذا الأخري ،الذي تقلّد من�صب مدير عام لفرتة
وجيزة (من جويلية �إىل اكتوبر ،)2018
ومن املنتظر يكون هناك عمل بني الثنائي،
خالل الأيام املقبلة ،حتى يطلع ثايري على
خمتلف امل�سائل اخلا�صة بالفريق ،على غرار
ما وقع بينها بـ "املعكو�س" قبل نحو عام
ون�صف من الآن.
ع .بوجنمة

حتدث �إلينا رئي�س جمعية عني مليلة �شداد
بن �صيد ،م�ساء �أم�س عن بع�ض الأمور التي
تخ�ص فريقه وقال" :ال �أخفي عنكم �أنني قلق من
و�ضعية اجلزائر يف الوقت الراهن ،يف ظل تف�شي
فريو�س كورونا ،الأمور �أ�صبحت �صعبة من كل
اجلوانب ،و�أنا حالي ًا ال �أُفكر يف كرة القدم مثلي
مثل �أغلب اجلزائريني� ،أما عن و�ضعية فريقي
فهي �صعبة للغاية ،فنحن خالل املو�سم احلايل
نعي�ش �أزمة ،و�أنا �أنتظر فقط نهاية احلجر
ال�صحي وال�سماح بانعقاد جمعية عامة حتى
�أغادر الفريق ،مبا �أن عهدتي الأوملبية انتهت ولن
�أجددها".

""امل�ؤ�شرات ُت�ؤكد �أننا
لن ن�ست�أنف البطولة"

وعن �إمكانية ا�ستئناف البطولة فيما بعد ،بالنظر
�إىل قرار وزارة ال�شبيبة والريا�ضية قال" :من
دون �شك ال ميكن اال�ستئناف يف الوقت الراهن،
بالنظر �إىل الو�ضعية ال�صعبة التي مير بها الوطن
يف ظل تف�شي وباء كورونا ،كل امل�ؤ�شرات ُت�ؤكد �أننا
لن ن�ست�أنف املو�سم ،وهو ما قلناه يف وقت �سابق،
لكن مل يتم �أخذ ر�أينا بعني االعتبار".

""املو�سم املقبل �سيت�أخر
ويجب و�ضع تاريخ للعودة"

و�أ�ضاف حمدثنا" :نحن الآن نتواجد يف منت�صف
�شهر جويلية والأمور ال تزال خطرية ،وهو ما
يعني �أن احلجر �س ُيمدد �أكرث ،وعليه ف�إن هذه

الأمور �ستبقى على حالها ل�شهر على الأقل،
املو�سم املقبل �سيت�أخر كثرياً ويجب التفكري فيه
وو�ضع تاريخ للعودة ،ولي�س ا�ستكمال املو�سم
احلايل ،طاملا �أن الأمور ال تزال غام�ضة".

"�أنا رئي�س النادي الهاوي
وال يحق يل التجديد لالعبني"

عرج الرئي�س يف حديثه �إلينا عن انتهاء عقود
بع�ض الالعبني وقال�" :صحيح �أن العديد من
العبي الفريق يتواجدون يف نهاية عقودهم،
ولكن كما يعرف اجلميع ف�إن كرة القدم متوقفة
يف الوطن وحتى ظروف احلجر ال�صحي خا�صة،
ولكن �أكرث من هذا ،ف�أنا رئي�س النادي الهاوي وال
يحق يل جتديد عقود الالعبني ،طبقا لقوانني
الكرة يف اجلزائر".

""الذي �سي�أتي
بعدي لن يقدر على �شيء"

وختم �شداد بن �صيد حديثه �إلينا وقال�" :أُ�ؤكد
من الآن �أن الذي �سي�أتي بعدي لن يقدر على
�شيء ،بالنظر �إىل الديون وغياب ال�سيولة املالية،
نحن بحاجة ما�سة �إىل �شركة وطنية ،مثلنا مثل
الفرق العا�صمية ،نحن �أي�ض ًا ننتمي �إىل اجلزائر
والأمر �أ�صبح �صعب ًا للغاية ،وهو ما �سيجعل
الفريق يف حال عدم تويل �شركة �أموره يُعاين
ً
خا�صة يف ظل عدم تكاف�ؤ
كثرياً يف امل�ستقبل
الفر�ص بني الفرق ،مبا �أن ال�شركات مُتنح لفرق
ناتوري ف
على ح�ساب فرق �أخرى".

اتحاد بسكرة

التهرب من الديون املرتاكمة
الإدارة ُتفكر يف كيفية
ّ
تفكر �إدارة احتاد ب�سكرة يف الوقت الراهن يف حلول مُتكنها من اخلروج
بالفريق من الأزمة املالية والديون املرتاكمة ،ف�إنهاء املو�سم و�إلغاء
ً
خا�صة و�أنه �س ُيعيد الأمور من نقطة
النتائج �سيجعالن الفريق �أف�ضل،
ال�صفر ،ففي حال �إلغاء املو�سم ،ف�إن الإدارة لن ُت�سدد �أجور الالعبني
خالل فرتة التوقف و�ستعمل فقط على منحهم الأ�شهر التي لعبوا فيها
مع االحتاد.

ب�سكرة ُت�صر على املو�سم الأبي�ض

يعي�ش �أبناء ب�سكرة يف الآونة الأخرية حالة هلع حقيقية ،ب�سبب
االنت�شار الوا�سع لوباء كورونا يف الوالية ال�سابعة ،وهو ما جعل الفريق
الب�سكري يُ�صر على املو�سم الأبي�ض ،بالنظر �إىل �أن الأمور �ستكون �صعبة
جداً يف حال اال�ستئناف ،وحتى لو كان الأمر بعد �شهر �أو �شهرين بفعل
تبعات الأزمة يف البالد والتي �س ُتلقي بظاللها على الفريق فيما تبقى
من املو�سم.

الفريق خ�سر الكثري والأزمة يف كل الوالية

ومن دون �شك ف�إن قرار وزارة ال�شبيبة والريا�ضية الأخري القا�ضي بعدم
عودة الن�شاطات الريا�ضية يف الوقت الراهن يخدم احتاد ب�سكرة كثرياً،
ً
خا�صة و�أن الفريق خ�سر الكثري خالل املو�سم احلايل ،وهو مُ دان ب�أموال
كثرية ويقرتب من املنطقة احلمراء ،كما �أن تف�شي فريو�س كورونا
�سيجعل الأمور ت�سوء �أكرث ،حيث �أن الأموال يجب �أن تذهب للجانب

ال�صحي ولي�س الريا�ضي ،بالنظر �إىل �أن حياة الأ�شخا�ص يف الوقت
الراهن �أهم من كرة القدم.

اجلميع ينتظر اجلديد

ينتظر اجلميع يف ب�سكرة اجلديد بخ�صو�ص احلالة العامة للوالية
وتف�شي فريو�س كورونا من جهة وو�ضعية فريقهم من جهة �أخرى،
ولكن يبدو �أن الأمور لي�ست على ما يُرام يف كل الوالية وقد تطول
�أكرث ،يف ظل ّ
تعقد اجلانب ال�صحي ،مبقابل ذلك ينتظر الالعبون
م�ستحقاتهم ويتمنون �أن تنفرج الأزمة وتعود الأمور �إىل �سابق عهدها
يف �أقرب وقت ممكن.

عثماين" :قلبي مع ب�سكرة
وربي يرفع عنا الوباء"

حتدث �إلينا العب احتاد ب�سكرة ن�سيم عثماين عن فريقه والأزمة التي
مير بها وقال" :اجلميع يعرف �أن والية ب�سكرة مثلها مثل �أغلب واليات
اجلزائر ،تعي�ش على وقع الأزمة يف ظل تف�شي وباء كورونا ،نعرف �أن
الأمر �صعب جداً يف ب�سكرة وقلبي معها� ،أنا على ات�صال دائم ببع�ض
الأ�صدقاء ،ملعرفة اجلديد وال ي�سعنا �إال �أن ندعو اهلل لريفع عنا هذا
الوباء".

ناتوري ف
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إتحاد بلعباس

"العباب�ســـــة" يطالبــــون ب�إعــــــادة حممــــــــدي

الالعبون قلقون
وينتظرون اجلديد

حملت الأخبار الأخرية �أخبارا غري �سارة للعديد
من الالعبني ،حيث �إ�ستبعدت ال�سلطات ،بناء
على تو�صيات اللجنة العلمية لر�صد ومتابعة
"كوفيد � ،"19إ�ستكمال املناف�سة يف الوقت الراهن،
ب�سبب تزايد عدد امل�صابني بفريو�س كورونا
مبعدل رهيب ،ناهيك عن الوفيات ،وهو القرار
الذي �أقلق الالعبني الذين بقوا فرتة قاربت
الـ � 4أ�شهر ،وهم يعتمدون على برنامج فردي،
�آملني حت�سن الأو�ضاع للعودة للميادين وهو ما
مل يحدث حلد الآن وقد يطول ح�سب الأطباء
واملخت�صني.

متكن الالعب عماد حممدي
من خطف الأ�ضواء برفقة
فريقه �شباب عني متو�شنت،
الذي يكون قد حقق ال�صعود
معه لوال توقف البطولة ب�سبب
وباء كورونا ،تاركا ب�صمته
من خالل �أدائه املميز وب�شهادة
اجلميع ،ما جعل كثريين من
�أن�صار احتاد بلعبا�س يطالبون
ب�إعادته للفريق ،خا�صة �أنه
�إكت�سب خربة وجتربة �سواء مع
�شباب عني متو�شنت� ،أو قبلها
مع رديف �شباب ال�ساورة.

�إعادة تطبيق احلجر
ي�ؤكد �أن الو�ضع مل ي�ستقر

وقد با�شرت ال�سلطات العليا للبالد فر�ض حجر
على العديد من الواليات من جديد ،و�شل
حركة النقل ،طيلة �أ�سبوع (ابتداء من �أم�س
اجلمعة) خوفا من تزايد ال�ضحايا وامل�صابني
ب�سبب الفريو�س ،وهو ما ي�ؤكد �أن الو�ضع مل
ي�ستقر بعد ،لي�ستبعد كثريون عودة بع�ض
الن�شاطات على غرار كرة القدم ،التي ينتظرها
اجلميع ب�شغف مبن فيهم رفقاء احلار�س
زعراط.

من بني �أح�سن
العنا�صر واملكرة
بحاجة لبديل لبلبنة

وبات حممدي من بني
�أح�سن العنا�رص �سواء حني كان
يف الفئات ال�صغرى للمكرة� ،أو

الالعبون "تقلقو"

وقد �أقلقت الو�ضعية احلالية الكثري من
الالعبني الذين ينتظرون قرار الفاف والرابطة
معا ب�شكل نهائي� ،إما ب�إيجاد خمرج للإ�ستئناف
�أو �إلغاء الدوري ب�إعالن البطل ومن �سي�سقط� ،أو
�إبقاء الأمور على حالها و�إعالنه مو�سما �أبي�ض،
وهذا حتى يتفرغ كل العب لأموره وم�ستقبله،
خا�صة ممن يريدون تغيري الأجواء والبحث عن
فرق �أخرى يف اجلزائر �أو خارجها.

ت�ضرروا من كل اجلوانب
ويريدون حال نهائيا

وت�ضرر الالعبون من كل اجلوانب هذه املرة ،بعد
�أن بقوا خارج املناف�سة فرتة طويلة معتمدين
على بع�ض التمارين التي مل تعد جتدي نفعا
ح�سبهم ،فغالبيتهم فقدوا لياقتهم و�إزداد
وزنهم ،ناهيك عن ت�أثرهم نف�سيا ب�سبب احلجر
الذي �ألزمهم الإبتعاد عن امليادين ،التنقالت
واملباريات� ،إ�ضافة لعدم تلقيهم لرواتبهم
وم�ستحقاتهم ،وهو ما جعلهم يطالبون بحل
نهائي من ال�سلطات ،الفاف والرابطة.

م�سريو "املكرة" امل�ستفيد الأكرب
ويبقى امل�ستفيد الأكرب من قرار اللجنة
العلمية وال�سلطات العليا للبالد ،بعدم
الإ�ستئناف يف الوقت الراهن ،هم م�سريو
املكرة الذين �سيتفادون مالقاة الالعبني
وا�ستدعائهم ،وو�ضعهم يف فندق خا�ص،
ت�سوية الرواتب� ،إح�ضاعهم للربوتوكول
ال�صحي الذي يتطلب �أمواال �أي�ضا ،ناهيك عن
تفادي مواجهة الأن�صار �أمام مدخل املالعب،
وبهذا يكون قرار الإلغاء ،التجميد �أو الت�أجيل
يخدمهم ب�شكل كبري.

تاج الدين

للفرق التي لعب لها ،ناهيك
عن �أن �إحتاد بلعبا�س خا�ض
العديد من املوجهات هذا
املو�سم من دون بديل للظهري
الأي�رس بلبنة ،ما قد يجعله
بديال ي�ستفيد منه الفريق يف
املو�سم املقبل.

كان �سيوقع
يف عهد بوعكاز

وكان الالعب حممدي
�سيوقع يف عهد املدرب بوعكاز
الذي �أخ�ضعه للتجارب ،لكن
�سارت الأمور عك�س ذلك
بعدها لأ�سباب بقية غام�ضة،
ولو �أن م�صادر مقربة من
الفريق �أكدت تف�ضيل بوعكاز
لبلبنة ،لأنه كان قد واجهه
مرتني يف لقاء ودي كان قد
جمع مولودية وهران �ضد
غايل مع�سكر التي كان يحمل

�ألوانها بلبنة �آنذاك ،ناهيك عن
قلة الإجازات ب�سبب التوقيع
للعديد من الأ�سماء.

الالعب الزال �شابا
وميكنه تقدمي
الكثري

والزال حممدي �شابا
وميكنه تقدمي الكثري ،خا�صة
بعد �أن ا�ضحت العديد من الفرق
توقع لل�شبان بدل من ي�سمون
بـ "النجوم" الذين م�ستواهم
مقارب لبع�ض ال�شبان ،ما
ي�ستدعي من �إدارة املكرة هي
الأخرى ال�سري يف هذا النهج
تفاديا لإرهاق اخلزينة من
جهة برواتب خيالية ،وكذا
لتكوين فريق يكون من �أبناء
املدر�سة العبا�سية.
تاج الدين

عبدلــي �":إن لــم نلتــزم �أكثـــر �سيتعقــد الو�ضــع جمــددا"
بداية كيف �إ�ستقبلتم قرار اللجنة
العلمية؟

لقد كان منتظرا ،فالكل وقف
على الإرتفاع الرهيب لعدد
امل�صابني وال�ضحايا ،ولهذا
�أظن �أن اللجنة الطبية ،ف�ضلت
احلفاظ على �صحة املواطنني
و�سالمتهم قبل النظر للجانب
الريا�ضي ،وهذا �أمر منطقي،
فال ميكن اللعب يف ظروف
كهذه ،ولهذا ت�أجيل العودة
للميادين �سيطول مرة �أخرى،
ولو �أنني �شخ�صيا �أظن �أنه من
الواجب الآن الإعالن عن نهايته.

كنت من بني الذين يحر�صون
على تطبيق احلجر �ألي�س كذلك ؟

م�ؤخرا حجرا �أوقفت فيه النقل من جديد ،ما
يعني �أن الأمور الزالت غري م�ستقرة ،ب�سبب
بع�ض امل�ستهرتين.

بعيدا عن املالعب التي ق�ضينا فيها معظم �أوقاتنا منذ ال�صغر،
�إ�ضافة لق�ضية الرواتب والديون العالقة منذ فرتة طويلة.

لنكن واقعيني ،فكثريون
الزالوا ي�ستهرتون بهذا املر�ض،
ويتحدثون عن �أنها �إ�شاعات
ومزايدات وفقط ،ولكننا
نرى ب�شكل يومي املئات من
الإ�صابات وال�ضحايا ،ففي
وقت ي�ضحي الأطباء ،رجال
الأمن وغريهم بالوقوف للحد من
�إنت�شاره ،الزال �آخرون يوا�صلون
ك�رس احلجر و�رضب التعليمات
عر�ض احلائط ،ولهذا نطالبهم بالكف
عن هذا.

توقف البطولة لأ�سبوع واحد ي�ؤثر على الالعبني فما بالك
ب�أربعة �أ�شهر تقريبا ،الأكيد �أننا بحاجة لربنامج منظم علمي
ووقتا كبري للإ�سرتجاع والعودة بقوة �إىل �أجواء املناف�سة وحتقيق
الأهداف امل�سطرة ،رغم �صعوبة املهمة ح�سب املخت�صني.

كيف ذلك ؟

بالت�أكيد الزلت �أحر�ص على تطبيقه
بحذافريه� ،أتواجد برفقة العائلة الكرمية� ،أقوم
ببع�ض التمارين الفردية �صباحا و�أحيانا يف امل�ساء ،قبل
الثامنة ليال طبعا ،فحاليا يبقى هذا هو اخليار الوحيد لنا نحن
كالعبني ،يف �إنتظار ما �ست�سفر عنه قرارات ال�سلطات التي فر�صت

توقف البطولة �أثر عليكم من كل
اجلوانب �ألي�س كذلك؟

من دون �شك كان املت�رضر الأكرب من توقف البطولة
لفرتة فاقت املعقول الالعبون� ،سواء بدنيا ب�سبب زيادة يف الوزن
وفقدان للياقة ،ناهيك عن اجلانب النف�سي حيث وجدنا �أنف�سنا

وكيف ترى ما بعد الكورونا بالن�سبة للبطولة
والإ�ستئناف؟

فر�صتكم للبقاء جمددا يف حظرية الكبار وحتى
التتويج بالك�أ�س الثالثة...

بالطبع يف حال العودة ن�سعى جاهدا ل�ضمان البقاء ملو�سم
�آخر �ضمن الكبار ،خا�صة �أننا يف و�ضعية مريحة مقارنة بفرق
�أخرى ،ناهيك عن ك�أ�س اجلمهورية التي نريد بلوغ النهائي
الثالث يف تاريخ الفريق ،بعد �أن توج بها مرتني يف ،2018 ،1991
ومل ال يف .2020

كلمة ختامية ؟

يف الأخري اطلب من اجلزائريني موا�صلة الإلتزام باحلجر
الذي فر�ضته ال�سلطات العليا للبالد ،ال نريد �أن ن�ضيع عيد
الأ�ضحى �أي�ضا ،ولهذا كفانا من الإ�ستهتار،وعلينا تقبل القرارات
والإجراءات املتخذة ،وبحول اهلل تعود الأمور ملا كانت عليه يف
ال�سابق.
تاج الدين

جمعية الشلف

«الي�صو» تدعو �إىل التفكري يف املو�سم اجلديد

موازاة مع ن�شر وزارة ال�شباب والريا�ضة لبيان �أول �أم�س مت الك�شف فيه عن عدم
الرتخي�ص ال�ستئناف املناف�سات الريا�ضية يف الوقت الراهن ،بناء على تقرير اللجنة
العلمية لر�صد ومتابعة «كوفيد  ،»19والتي ترى ب�أن الو�ضع ال�صحي مازال مقلقا
يف البالد ،جراء االرتفاع الكبري يف عدد الإ�صابات بفريو�س «كورونا» ،ف�إن حالة
الرتقب بخ�صو�ص م�ستقبل بطولة هذا املو�سم تبقى كبرية الآن داخل بيت جمعية
ال�شلف ،خ�صو�صا و�أن كل امللفات الأخرى مع ّلقة �إىل غاية ات�ضاح الر�ؤية ب�شكل
ر�سمي.

ت�أييد كبري لقرار الوزارة

ويف هذا ال�سياق ،ف�إن �أ�سرة جمعية ال�شلف عبرّ ت عن ت�أييدها الكبري لقرار الوزارة
املذكور ،لأنها هي الأخرى كانت ت�ؤكد منذ �أ�سابيع على ا�ستحالة رفع التعليق
عن الن�شاط الر�سمي للبطولة يف الوقت الراهن ،كما طالبت �أي�ضا ب�ضرورة تفادي
ا�ستعجال العودة ،حتى ال يتم تعري�ض �سالمة خمتلف الفاعلني يف كرة القدم �إىل
خطر الإ�صابة بالوباء ،خ�صو�صا و�أنها تعرف م�سبقا ب�أنه من املمكن جدا عدم احرتام
كامل الإجراءات الوقائية يف حالة �إعطاء �شارة العودة الآن ،وهو ما كان ليت�س ّبب
يف ما ال يحمد عقباه ،لي�أتي بيان الوزارة الأخري ويبدّ د كامل املخاوف التي كانت
موجودة.

البع�ض يرى �أن التوقف �سيطول �أكرث

و�أمام الو�ضع احلايل ،فريى البع�ض �أن فرتة التوقف �ستطول ملدة �إ�ضافية الآن،
لطاملا �أن كل �شيء مرتبط بزوال فريو�س «كورونا» ،وهو ما قد ال يح�صل عن
قريب يف ظل املعطيات احلالية ،ولذا ف�إن هذه الفئة تعترب ب�أن «الي�صو» هي �أكرب
املت�ضررين من طول فرتة تعليق الن�شاطات الر�سمية لأنها مل تلعب �أي مباراة
ّ
ر�سمية منذ تاريخ الـ  7من �شهر مار�س الفارط ،مبا �أن لقاء اجلولة الـ  22مت ت�أجيله

م�سها قرار الت�أجيل كذلك على
لأ�سباب معروفة ،يف حني �أن الفرق الأخرى التي ّ
�شاكلة احتاد بلعبا�س ونادي بارادو كانت قد ّ
ن�شطت قبل �ساعات قليلة من الت�أجيل
لقاءات الدور ربع النهائي ملناف�سة ك�أ�س اجلمهورية.

...والبع�ض الآخر يعترب
�أن ن�سبة اال�ستئناف ت�ضاءلت

ويف اجلهة املقابلة من ذلك ،ف�إن الكثريين يعتربون الآن ب�أن ن�سبة ا�ستئناف املو�سم
الكروي احلايل تبقى �ضئيلة جدا ،بحجة �أن �إ�صدار بيان مماثل من وزارة ال�شباب
والريا�ضة قبل �أيام قليلة عن اجتماع املكتب الفيدرايل يبقى فيه متهيد كبري
لإنهاء البطولة قبل �أوانه ،بحكم �أن ال�سلطات على دراية ب�أن العودة وزيادة على
تعر�ض �سالمة الريا�ضيني �إىل اخلطر ،ف�إنها كذلك �ستك ّلف خزينة الدولة
�أنها قد ّ
�أعباء �إ�ضافية ،لطاملا �أن الكثري من النوادي تقتات من �إعانات ال�سلطات املحلية يف
ظل غياب م�صادر متويل �أخرى.

«الي�صو» تدعو �إىل الرتاجع عن �إكمال املو�سم

ومن جانبها �أ�سرة جمعية ال�شلف تدعو الآن �إىل �ضرورة الرتاجع عن قرار ا�ستكمال
املو�سم الكروي عقب رفع احلجر ال�صحي� ،إدراكا منها ب�أنه من غري املعقول متاما
خو�ض مباريات م�صريية مبا�شرة بعد توقف �سيفوق الـ � 4أو � 5أ�شهر الآن ،كما تطلب
�أي�ضا ب�ضرورة و�ضع املو�سم الكروي احلايل يف خانة املا�ضي والتفكري من الآن يف
املو�سم اجلديد ،من خالل �ضبط كامل الرتتيبات التي ت�سمح ب�أن تكون االنطالقة
يف ظروف �أقل ما يقال عنها �أنها مالئمة من كافة اجلوانب �سواء ال�صحية
وحتى التنظيمية.

ب�.سيف الدين

مو�سي« :قـــــرار الــــوزارة فيـــــــه تغليـــــب للم�صلحــــة العامــــة»
يف تعليق له على بيان وزارة ال�شباب والريا�ضة الأخري ،والذي مت الت�أكيد فيه
على ا�ستحالة ا�ستئناف الن�شاطات الريا�ضية مبا فيها كرة القدم خالل الظرف
احلايل ،فقال م�ساعد مدرب جمعية ال�شلف مو�سي ف�ضيل »:لقد كنا ننتظر هذا
القرار من وزارة ال�شباب والريا�ضة ،خ�صو�صا بعد االرتفاع املقلق يف عدد الإ�صابات
بفريو�س «كورونا» هذه الأيام ،ولذا فيمكن القول ب�أن منع اال�ستئناف يف الوقت
الراهن بالذات فيه تغليب للم�صلحة العامة على جميع امل�صالح ال�ض ّيقة ،لأن �سالمة
املواطنني تبقى �أهم بكثري من �أي مناف�سة �أو بطولة».

«ننتظر ما �سي�سفر عنه
اجتماع املكتب الفيدرايل القادم»

وعما �إذا كان يرى ب�أن هذا القرار فيه متهيد لإنهاء املو�سم الكروي قبل �أوانه مثلما
ّ
يطالب الكثريون ،فك�شف حمدثنا ب�أنه ينبغي انتظار ما �سي�سفر عنه اجتماع املكتب
ّ
ليو�ضح �أكرث يف قوله »:بيان وزارة ال�شباب والريا�ضة �أكد ب�أن
الفيدرايل القادم،
اال�ستئناف يبقى ممنوعا يف الفرتة احلالية ،خ�صو�صا و�أننا مازلنا حتت احلجر
ربمج انعقاده الأربعاء
ال�صحي ،ولذا فعلينا انتظار اجتماع املكتب الفيدرايل امل ّ
نتعرف �أكرث على م�ستوى بطولة هذا املو�سم �سواء ب�إنهائها �أو موا�صلة
القادم ،حتى
ّ
التم�سك بالقرار املتخذ يف وقت �سابق».
ّ

«ينبغي ا�ستغالل التوقف لتجهيز املن�ش�آت»

ودعا الالعب الأ�سبق ل�سريع غليزان مو�سي ف�ضيل ،لإنهاء املو�سم وا�ستغالل فرتة
حت�سبا لإجناح «الربوتكول» ال�صحي املو�سم
التوقف احلايل لإعادة جتهيز املن�ش�آت ّ
املقبل ،ووا�صل قائال »:مبا �أن فرتة التوقف طالت �أكرث من املتوقع ،كما �أنها �ستمتد
لفرتة �إ�ضافية بناء على املعطيات احلالية ،ف�أرى ب�أنه من الأف�ضل �إنهاء املو�سم
أوجه نداء �إىل القائمني على �ش�ؤون املالعب �سواء التابعة
الكروي قبل �أوانه ،كما � ّ
ملديريات ال�شباب والريا�ضة �أو البلديات ،ق�صد ا�ستغالل فرتة التوقف احلالية
لإعادة جتهيزها من كافة النواحي ،حتى نقوى على احرتام «الربوتوكول» ال�صحي
يف املو�سم القادم ،لأنه ال ميكن �أن تتاح لنا فر�صة مماثلة يف امل�ستقبل».

"زاوي ابن الفريق ونتم ّنى بقاءه"

وعن ر�أيه يف قرار املدرب �سمري زاوي ،الذي �أكد مغادرته عقب نهاية املو�سم
الكروي احلايل ،فك�شف مو�سي ب�أنهم يتم ّنون بقاءه لفرتة �إ�ضافية ،لطاملا �أنه يعرف
البيت ج ّيدا ،وقال ":زاوي يبقى ابن جمعية ال�شلف ،كما �أنه يعرف البيت ج ّيدا،
ولهذا فنتم ّنى بقاءه يف النادي لفرتة �إ�ضافية ،و�أظن ب�أن قرار زاوي ،لي�س نهائيا بل
قد يرتاجع عنه يف حالة ما �إذا ّ
مت االحلاح عليه من اجلميع ،خ�صو�صا و�أنه يبقى
حمبوبا من طرف الكل هنا بالنظر �إىل كل ما قدمه لـ "الي�صو" منذ �أن كان العبا �إىل
يومنا هذا".

"ندعو �إىل العدل يف تقدمي الإعانات املالية"

ويف ختام حديثه ،دعا مو�سي� ،إىل العدل يف تقدمي الإعانات املالية جلميع الفرق،
حتى يكون هنالك تناف�س �شريف ،ليقول �":صراحة هناك فرق يف �صورة جمعية
ال�شلف ،تعاين كثريا من الناحية املادية يف ظل غياب الدعم الكايف ،يف حني �أن فرقا
�أخرى تقدر ميزانياتها باملاليري ،ولذا فندعو اجلهات املخت�صة �إىل العدل يف توزيع
الإعانات مع و�ضع كامل الأندية يف نف�س اخلانة ،وحينها �ستعود التتويجات للفرق
الأف�ضل من الناحية الريا�ضية ولي�س من الناحية املالية ،كما �أرى ب�أن احلل للق�ضاء
على هذا امل�شكل يبقى منح جميع الأندية �شركات وطنية".

ب�.س.

الإدارة ّ
تعزي عائلة �سعيدي

ببالغ احلزن والأ�سى تلقت �إدارة جمعية ال�شلف نب�أ وفاة الالعب
معمر �سعيدي ،وبهذه املنا�سبة الأليمة
والكاتب العام الأ�سبق للفريق ّ
تتقدم �إدارة الرئي�س وهاب ،ب�أحر تعازيها �إىل عائلة الفقيد راجية من
املوىل �أن ي�سكن ف�سيح جنانه ويلهم ذويه جميل ال�صرب وال�سلوان� .إنا هلل
و�إنا �إليه راجعون.

تعر�ض الربتغايل غوميز من جديد �إىل �إ�صابة معتربة على
م�ستوى �أ�سفل ال�ساق يف مباراة فريقه �إيفرتون �أمام
�ساوثهامبتون ومل تتحدد مدة غياب العب بر�شلونة
ال�سابق عن املالعب.
�أعلن نادي ريال بيتي�س الإ�سباين ر�سميا تعاقده مع
املدرب ال�شيلي مانويل بيليغريني لـ � 3سنوات قادمة،
لينجح يف اقتنا�ص خدماته بعد �صراع طويل مع فالن�سيا
وفيرنبات�شي الرتكي.
�أعلن نادي بوتافوغو الربازيلي تعاقده مع الدويل الإيفواري ال�سابق �سالومون كالو
الذي �سبق له اللعب مع ت�شيل�سي و"بي� .أ�س .يف� .أيندهوفن" ،فيما مثل منتخب
بالده يف ك�أ�س العامل.
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بر�شلونة يقرر
�إقالة �سيتيان

قرعة الدورة النهائية لرابطة الأبطال �أقيمت
�أم�س يف "نيون" ال�سوي�سرية

بر�شلونة قد ي�صطدم
بـ البايرن ورونالدو بـ الريال

(يا�سر وار�ست)
مباريات نارية
يف ن�سخة ا�ستثنائية
رغم ال�صعوبات والعقبات ،ها هو االحتاد
الأوروبي لكرة القدم يقدم على خطوة
عمالقة يف �سبيل ا�ستئناف وموا�صلة ما
تبقى من عمر �أغلى املناف�سات الأوروبية...
رابطة �أبطال �أوروبا.
يف �أجواء خا�صة� ،أقيمت قرعة الدورين ربع
ون�صف النهائي مبدينة نيون ال�سوي�سرية
لت�سفر عن مباريات نارية �ستجمع بني �أعرق
و�أكرب الأندية ال�ساعية للفوز بلقب الن�سخة
اال�ستثنائية من املناف�سة الأوروبية ،يف
انتظار �أن تت�ضح ال�صورة �أكرث بعد �إجراء ما
تبقى من مباريات �إياب ثمن النهائي.
على عك�س الن�سخ املا�ضية ،حني كان ميكن
حتديد على الأقل الأقرب لنيل اللقب ،ف�إن
ما حدث خالل الأ�شهر املا�ضية والظروف
اخلا�صة التي �ستجرى فيها املناف�سة خالل
الأدوار املتبقية بالعا�صمة الربتغالية
ل�شبونة ،جتعل من التكهن بالبطل �أمرا �صعبا
للغاية.
ففي الوقت الذي مل يعد فيه ليفربول حامل
اللقب حا�ضرا للدفاع عن لقبه ،ف�إن ريال
مدريد الذي حمله قبله �سيكون عليه �أوال
جتاوز موقعة "االحتاد" �أمام ال�سيتي ،قبل
التطرق لبقية امل�شوار يف حني �سيحاول
غوارديوال �أال يلدغ من نف�س اجلحر من
جديد ،ل�ضمان تواجده يف ربع النهائي
وموا�صلة الطريق �إىل النهائي.
بر�شلونة املتواجد يف نف�س و�ضعية الريال
تقريبا� ،سيكون مطالبا با�ستعادة م�ستواه �أوال
و�إ�سقاط نابويل ثانيا لاللتحاق بالدور ربع
النهائي� ،أما بايرن ميونيخ الذي كان �سيكون
مر�شحا للفوز باللقب لو ا�ستئنفت البطولة
يف وقتها ملا �أبانه م�ؤخرا يف �أملانيا� ،سيعاين من
نق�ص املناف�سة بعد انتهاء الدوري الأملاين
مبكرا مثله مثل باري�س �سان جرمان.
جوفنتو�س بقيادة كري�ستيانو رونالدو ،ال
يبدو يف �أف�ضل �أحواله وال يبدو مر�شحا فعال
للفوز باللقب ،لي�س ب�سبب ما ينتظره �أمام
ليون الفريق الذي من املنتظر �أن يتجاوزه
للعبور �إىل ربع النهائي ،بل ب�سبب �أدائه
املتوا�ضع يف بع�ض الأحيان وال�ضعيف يف ww
�أحيان �أخرى ،وما رباعية ميالن م�ؤخرا �سوى
دليل على عدم تواجد ال�سيدة العجوز يف
�صحة جيدة ،فهل �سينجح الدون يف الوفاء
بوعده لـ اليويف يف هذه الظروف؟.
تبقى �أندية الريال ،البار�صا ،البايرن
واليويف املر�شحة على الورق للفوز باللقب،
لكن تغري نظام املناف�سة و�إجرائها يف ظروف
جد خا�صة يوحي ب�أن مفاج�أة تلوح يف
الأفق هذه املرة ،ف�إذا كانت �أجواء املناف�سة
ا�ستثنائية فلم ال نرى بطال ا�ستثنائيا هذه
املرة؟.

�صورة اليوم للنجم الدويل الفرن�سي
ال�سابق تريي هرني مدرب نادي �إمباكت
مونرتيال الكندي ،حيث �شاء �إال �أن يُعيد
ذكرى الأمريكي "جورج فلويد" مبنا�سبة
ا�ستئناف الدوري الأمريكي �أم�س ،يف
مباراة انتهت بخ�سارة فريقه بهدف دون
مقابل �أمام نيو �إينغلند.

جرت �أم�س يف مدينة نيون ال�سوي�سرية قرعة الدورة النهائية لرابطة
�أبطال �أوروبا املزمع �إجرا�ؤها يف الفرتة املمتدة ما بني � 12إىل � 23أوت القادم
بالعا�صمة الربتغالية ل�شبونة ،لتحديد هوية الفائز بن�سخة  2020من
�أقوى امل�سابقات القارية عرب العامل...
و�أ�سفرت العملية عن مواجهات نارية و�أخرى متوازنة ،يف انتظار الك�شف
النهائي عن هوية الفرق الأربعة املتبقية ،ويُالقي الفائز من مباراة ريال مدريد  /مان�ش�سرت �سيتي
الفائز من لقاء ليون /جوفنتو�س ،ويواجه اليبزيغ الأملاين �أتلتيكو مدريد الإ�سباين ،و�أتاالنتا
الإيطايل باري�س �سان جرمان الفرن�سي ،فيما يلتقي الفائز من مباراة نابويل  /بر�شلونة مع الفائز
من لقاء ت�شيل�سي  /بايرن ميونيخ ،و�ضمن الرباعي :اليبزيغ� ،أتلتيكو مدريد� ،أتاالنتا وباري�س
�سان جرمان ت�أهله ،فيما يبقى ال�صراع قائما بني بايرن ميونيخ  /ت�شيل�سي ،ريال مدريد  /مان�ش�سرت
�سيتي ،نابويل  /بر�شلونة ،ليون  /جوفنتو�س ،حيث مت حتديد موعد املواجهات بني  7و� 8أوت القادم
على مالعب الفرق امل�ستقبلة.

مواجهات متوازنة يف "�أوروبا ليغ"

بالتزامن مع قرعة رابطة �أبطال �أوروبا �أقيمت قرعة "�أوروبا ليغ" التي جنبت �صدامات كبرية بني
�أقوى الأندية الأوروبية امل�شاركة ،وتقرر �إقامة املناف�سات بداية من � 5أوت القادم يف  4مدن �أملانية
هي كولن ،دوي�سبورغ ،غيل�شركري�شن وكذا دو�سلدروف ،وتلعب مباريات العودة من ثمن النهائي ما
بني  5و� 6أوت ،فيما حتري مواجهات ربع النهائي ما بني  10و� 11أوت ون�صف النهائي  16و ،17على �أن
تقام املباراة النهائية يف  21من �أوت مبدينة كولن.

ربع النهائي

�أ�سال املردود املتوا�ضع لنادي
بر�شلونة منذ ا�ستئنافه اللعب
عقب التوقف الذي فر�ضته
جائحة كورونا الكثري من احلرب،
وهو ما دفع عديد و�سائل الإعالم
الإ�سبانية للتطرق مل�ستقبل
املدرب كيكي �سيتيان والت�أكيد
حتى يف بع�ض املنا�سبات على �أن
�إدارة النادي قررت التخلي عنه
مبا�شرة بعد نهاية املو�سم احلايل،
مقابل تفكريها يف التعاقد مع
مدرب جديد من بني املر�شحني
خلالفته يف مقدمتهم ت�شايف
هرينانديز ،لكن �آخر التقارير ال�صادرة عن م�صادر مقربة من البيت الكتالوين ت�ؤكد �أن
الإدارة مل تتخذ �أي قرار بعد بخ�صو�ص م�ستقبل �سيتيان بل ت�شركه حتى يف خمططاتها
املتعلقة بـ املريكاتو ،وهو الذي كان حا�ضرا �أي�ضا يف اجتماع امل�س�ؤولني باملهاجم
غريزمان والذي تقرر الإبقاء عليه بطلب منه.

القرعة الكاملة لرابطة �أبطال �أوروبا:
املت�أهل من ريال مدريد  /مان�ش�سرت �سيتي ـ املت�أهل من ليون  /جوفنتو�س
اليبزيغ – �أتليتيكو مدريد
�أتالنتا – باري�س �سان جرمان
املت�أهل من نابويل  /بر�شلونة  -املت�أهل من ت�شيل�سي  /البايرن

ن�صف النهائي:

قرعة "�أوروبا ليغ"
ربع النهائي

ن�صف النهائي

املت�أهل من مباراة ( - )1املت�أهل من مباراة ()4
املت�أهل من مباراة ( - )2املت�أهل من مباراة ()3

� - 1شاختار دونيت�سك  /فولف�سبورغ � -أف �سي بال  /فرانكفورت
 - 2مان�ش�سرت يونايتد  /ال�سك  -كوبنهاغن  /با�شاك�شهري
 -3الإنتري  /خيتايف  -ليفركوزن  /راجنرز
 -4وولفرهامبتون � /أوملبياكو�س اليوناين  -روما � /إ�شبيلية
املت�أهل من مباراة ( - )1املت�أهل من مباراة ()3
املت�أهل من مباراة ( - )2املت�أهل من مباراة ()4

اهتم احل�ساب الر�سمي لنادي باري�س �سان جرمان
الفرن�سي ب�شكل الفت بقرعة ربع نهائي رابطة
�أبطال �أوروبا التي �أوقعته بنادي �أتاالنتا الإيطايل
ون�شر عدة "تغريدات" ،حيث ك�شف يف البداية عن
هوية املناف�س بـ تغريدة�" :أتاالنتا مناف�سنا القادم
يف رابطة الأبطال" ،قبل �أن يرفقها بتغريدة �أخرى
ت�شري �إىل تاريخ وموعد �إقامة اللقاء" :مباراتنا
�ستكون يوم الأربعاء � 21أوت على ملعب دالو�ش يف
ل�شبونة".

كني" :بوغبا ال يريد
�أن يكون مهما فوق
�أر�ضية امليدان بل
على مواقع التوا�صل"

وا�صل روبي كني العب مان�ش�سرت يونايتد
ال�سابق واملثري للجدل يف كل خرجاته
الإعالمية ،حتامله على الدويل الفرن�سي
بول بوغبا متو�سط ميدان "ال�شياطني
احلمر" ليتهمه هذه املرة بعدم رغبته
ب�أن يلعب دور القائد ويتحمل م�س�ؤولياته
داخل �أر�ضية امليدان وخارجه ،على عك�س زميليه املدافع هاري ماغواير وخا�صة
الربتغايل برونو فرنانديز ،رغم �أنه مل متر عن تواجده يف النادي �سوى �أ�شهر قليلة
مقارنة ببطل العامل ،كني قال يف ت�صريحاته ل�شبكة "�سكاي �سبورت�" :س�أكرر دائما ما
قلته املو�سم املا�ضي ،بوغبا ال يريد �أن يكون واحدا من القادة يف الفريق ال يرغب يف
�أن يلعب دور ماغواير وحتى فرنانديز ،بوغبا ال يريد �أن يكون قدوة لرفاقه هو فقط
يريد الظهور عرب مواقع التوا�صل االجتماعي �أما على �أر�ضية امليدان فالعك�س".

رونالدو ي�صر على رابطة
الأبطال من �أجل الرحيل

ك�شفت تقارير �إعالمية �إيطالية
�أن كري�ستيانو رونالدو ي�صر على
الفوز بلقب رابطة �أبطال �أوروبا مع
جوفنتو�س هذا املو�سم �أكرث من �أي
وقت م�ضى ،مبا �أنه يفكر يف تغيري
الأجواء يف حال جناحه يف حتقيق هذا
اللقب ،وهو الذي وعد �أن�صار ال�سيدة
العجوز بقيادة فريقهم لتحقيقه منذ �أول يوم له يف تورينو ،وح�سب نف�س امل�صادر،
ف�إن ارتياح الدون يف �صفوف ال�سيدة العجوز ال مينعه من التفكري يف خو�ض جتربة
على م�ستوى الدوري الأمريكي والذي لطاملا حلم ب�إنهاء م�سريته فيه ،ووفقا لذات
امل�صادر دائما ،ف�إن رونالدو �سيوا�صل م�سريته مع اليويف ملو�سم �إ�ضايف على الأقل يف
حال ف�شله يف بلوغ الهدف امل�سطر.

و�ضعت �إدارة بايرن ميونيخ تخفي�ضات مغرية
على قم�صان الفريق للمو�سم املنتهي من
البوند�سليغا ،حيث ن�شر ح�ساب البافاري عرب
"فاي�سبوك" الأ�سعار و�أكد �أنها لن تتعدي � 49أورو
فقط ،على �أن يتح�صل كل مقتني القمي�ص على
طبعة لالعب الذي يريده جمانا.

�إيطاليا متنع دخول مواطني  13دولة �إىل �أرا�ضيها
حظرت احلكومة
الإيطالية دخول
مواطني  13دولة
�إىل �أرا�ضيها كونها
دوال ت�شهد زيادة
معتربة يف عدد
امل�صابني يوميا
بفريو�س كورونا،
و�ضمت قائمة
البلدان هذه كال من
�أرمينيا ،البحرين،
بنغالدي�ش،
الربازيل ،البو�سنة،
ال�شيلي ،الكويت،
مقدونيا ال�شمالية،
مولدوفا ،عمان،
بنما ،البريو ،وجمهورية الدومينيكان ،كما �أكد وزير ال�صحة الإيطايل �أن احلظر ي�شمل كل الأ�شخا�ص
الذين �سافروا �إىل هذه البلدان خالل �آخر �أ�سبوعني ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن �إيطاليا تفر�ض حجرا �صحيا ملدة
 14يوما على كل الوافدين عليها من خارج االحتاد الأوروبي ومنطقة "�شنغن".

الدوري الإجنليزي

 15:00ليفربول – برينلي
� 17:30شيفيلد يونايتد – ت�شيل�سي
 20:00برايتون – مان�ش�سرت �سيتي

الدوري الإ�سباين

 18:30بلد الوليد – بر�شلونة
� 21:00أتلتيكو مدريد -ريال بيتي�س

الدوري الإيطايل
 16:15الزيو – �سا�سولو
 20:45جوفنتو�س � -أتاالنتا

العـــدد 4952
ال�سبت  11جويلية 2020
ال�سنـــــــةالع�شـــــرون
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اجلولة  36من الدوري الإ�سباين

البار�صا تلعب �آخر الآمال قبل بداية دوري الأبطال

�سيتيان« :ال يبدو يل �أن الفوز
بدوري الأبطال �صعب»

يوا�صل نادي بر�شلونة لعب �أوراقه
الأخرية يف الدوري الإ�سباين،
حيث يلعب مباراة اجلولة ال�ساد�سة
والثالثني �أمام بلد الوليد الذي يلعب
بدوره من �أجل الفوز ،و�ضمان البقاء
ر�سميا ،حيث ميلك  39نقطة يف
املركز  14وبفارق  7نقاط عن مايوركا
املعني بال�سقوط حتى الآن يف املركز
 ،18ورغم �أن تركيز الكتاالن بد�أ من
الآن على مناف�سة دوري الأبطال
التي جرت قرعتها �أم�س� ،إال �أنهم
ي�صرون على لعب كل �أوراقهم يف
الليغا �إىل غاية �آخر حلظة ،كما �أن
�سيتيان و�أ�شباله �سيعملون على الفوز
بهذا اللقاء نتيجة و�أداء لتعوي�ض
الأداء املخيب يف اللقاء الأخري �أمام
اجلار �إ�سبانيول.

غضب بعد تغييره في الداربي أمام إسبانيول

�سواريـــــز يرفـــ�ض تغيـــيــره
وي�ضع �سيتيــــان فـي مــ�أزق !

كان هدف لوي�س �سواريز هو احل�سنة الوحيدة يف نادي بر�شلونة خالل مواجهة
الداربي الأخرية ،حيث قدم �أ�شبال �سيتيان ب�شكل عام م�ستوى متوا�ضعا ما جعل
فوزهم معقدا ،و�سجل الأوروغوياين هدفا يف الدقيقة  56ليمنح فريقه
فوزا مهما يف �آخر خطوات �سباق الدوري الإ�سباين ،لكن مدربه
قام با�ستبداله يف الدقيقة  82وحل مكانه برايثوايت ،لتك�شف
القنوات الإ�سبانية غ�ضب �سواريز جراء هذا التغيري ،حيث
رف�ض حتية مدربه و�أظهر غ�ضبه بت�صرفات وا�ضحة يف
مقاعد البدالء ،والأكيد �أن العب ليفربول ال�سابق يكون
قد و�ضع �سيتيان يف م�أزق الآن ،حيث �سيجربه على تركه
�أ�سا�سيا طيلة اللقاء تفاديا لأي م�شكلة جديدة ،ولو �أن
الالعب حتدث بطريقة تختلف عن ت�صرفاته بعد نهاية
اللقاء.

جتاوز رقم كوباال كثالث �أف�ضل هداف
لـ بر�شلونة

متكن �سواريز يف ذات اللقاء من جتاوز رقم كوباال كثالث هداف
يف تاريخ النادي الكتالوين ،حيث و�صل �إىل الهدف رقم
 195لينفرد مبركز البوديوم خلف �سيزار رودريغيز
الذي �سجل  232هدفا وليونيل مي�سي الذي يغرد
وحيدا وبعيدا عن اجلميع بـ  630هدفا حتى
الآن ،والأكيد �أن بقاء �سواريز ملو�سم �آخر قد
ميكنه من الو�صول �إىل رقم �سيزار واالنفراد
بالو�صافة خلف زميله الأرجنتيني الذي
يبقى رقما �صعبا جدا يف تاريخ البالوغرانا
ولي�س من ال�سهل بتاتا الو�صول �إىل رقمه،
بل �إن كل املتتبعني يجزمون على �أن �أرقام
ليو مع البار�صا �ست�صمد �إىل تاريخ طويل
جدا كونها خرافية بامتياز متاما مثلما هو
م�ستوى �صاحبها.

�سواريز" :ن�ساند غريزمان
واملدرب فقط من يقرر"

حتدث �سواريز بعد الداربي عن �صعوبة
اللقاء و�أي�ضا عن زميله غريزمان
وما �إن كان يعاين من بع�ض التهمي�ش
ف�أجاب" :كنا نعلم ب�صعوبة املباراة ب�سبب
الو�ضعية التي يتواجد فيها �إ�سبانيول،
ما يهم هو حتقيق النقاط الثالث
واال�ستمرار يف املناف�سة على الدوري"،
و�أ�ضاف�" :إ�سبانيول دافعوا بطريقة جيدة
جدا يف مناطقهم ،وهو ما �صعب علينا
الأمر" ،وحول غريزمان وقرارات املدرب
�أ�ضاف�" :سن�ساند غريزمان دائما ،املدرب
هو فقط من يقرر اخلطة والت�شكيلة التي
يدخل بها الفريق".

""ننتظر تعرث
الريال وفخور
بتجاوز رقم كوباال"

�أكمل الأوروغوياين حديثه عن
حظوظ البار�صا يف الدوري وجتاوز
رقم كوباال فقال" :هدفنا هو
حتقيق الفوز يف مبارياتنا املتبقية
وانتظار تعرث ريال مدريد"،
و�أ�ضاف�" :أنا �سعيد جدا بدخول
تاريخ هذا النادي� ،أخريا
جتاوزت رقم كوباال كثالث
�أف�ضل هداف يف تاريخ بر�شلونة،
�أ�شعر �أنني حمظوظ بارتداء
قمي�ص �أف�ضل ناد يف العامل"،
للإ�شارة ،ف�إن العديد من الأخبار
بد�أت تتحدث عن تفكري �إدارة
البار�صا يف عدم القيام ب�أي �صفقة
هجومية للمو�سم املقبل ،وذلك يف
ظل تواجد �سواريز وغريزمان،
غري �أن م�سار النادي فيما تبقى من
مو�سم وخا�صة يف دوري الأبطال هو
من �سيحدد خطة املو�سم املقبل.

الت�شكيلتان املحتملتان:

بلد الوليد :ما�سيب ،مويانو� ،أوليفا�س� ،سان�شيز ،غار�سيا ،فيا،
فرينانديز� ،ألكاريز ،بالنو ،رامرييز ،غوارديوال.
بر�شلونة :تري �شتيغن� ،سيميدو ،بيكي ،لونغلي� ،ألبا ،راكيتيت�ش،
فيدال ،بو�سكيت�س ،مي�سي ،غريزمان� ،سواريز.

�آرثر يغيب ب�سبب املر�ض
والإعالم يت�ساءل !

لن يكون �آرثر ميلو العب و�سط بر�شلونة معنيا
مبواجهة فريقه �أمام نادي بلد الوليد ،حيث ا�ستبعد
من القائمة للإ�صابة ،فيما ذكرت و�سائل �إعالم
كتالونية �أنه يعاين من التهاب اللوزتني ،وكان
الإعالم الكتالوين قد ت�ساءل كثريا عن و�ضعية
الربازيلي بعد نهاية �إ�سبانيول ،حيث مل يقحمه
املدرب ولو لدقيقه رغم �إمكانية ذلك ،ما
يعني فعال �أن �سيتيان ال يريد االعتماد
عليه من الآن و�إىل نهاية املو�سم،
يف انتظار ما �سيحدث يف
مناف�سة دوري الأبطال،
وكانت بع�ض الأخبار
قد �أكدت �أن
العب جوفنتو�س
امل�ستقبلي متذمر
جدا من مدربه
و�إدارة فريقه
لأنهما دفعاه نحو
الرحيل ،فيما
ك�شفت �أخبار موازية
�أنه يطمح لإنهاء املو�سم
بطريقة جيدة ثم التفكري
يف ناديه اجلديد ،وحتدث �سيتيان
عن العبه الربازيلي يف امل�ؤمتر الأخري ،فقال" :مت
الك�شف يل �أن �آرثر لن ي�ستطيع ال�سفر مع الفريق
للإ�صابة ،هو ال يلعب م�ؤخرا لكنه ي�ستطيع
احل�صول على دقائق �إ�ضافية م�ستقبال".

الربازيلي يحلم بليلة املجد يف
رابطة الأبطال قبل الرحيل

�أكدت �صحيفة "�سبورت" الكتالونية �أن
�آرثر ميلو هادئ جدا وملتزم بتقدمي كل
ما ميلك رغم و�ضعيته ال�صعبة ورغم
�أنه ال يح�صل على الدقائق الالزمة،
وح�سب ذات امل�صدر ف�إن الربازيلي يحلم
بليلة املجد يف نهائي دوري الأبطال قبل
�شد الرحال �إىل تورينو لبداية حتد
جديد مع العمالق الإيطايل ،وي�أمل
ابن نادي غرمييو احل�صول على مزيد
من الدقائق بعد �شفائه ،حيث يبقى
عن�صرا مهما ح�سب "الكوليز" ،ولو �أن
ذلك يبقى م�ستبعدا بالرجوع �إىل
ت�صريحات �سيتيان ،ناهيك
عن تقل�ص الفر�ص
بعد عودة
الهولندي
دي يونغ.

علق كيكي �سيتيان مدرب نادي بر�شلونة عن دوري �أبطال �أوروبا ،فقال« :من اجليد معرفة
قرعة دوري الأبطال ،ولكن الأهم حاليا هي مباراة نابويل ،كان من العدل لعب هذه املباراة
يف كامب نو� ،أريد لعب هذه املباراة بوجود اجلماهري ولكن هذا الو�ضع حاليا وال ميكنني �أن
�أ�شتكي» ،و�أ�ضاف حول حظوظ البار�صا يف مناف�سة ذات الأذنني ،فقال يف ت�صريح جريء
جدا« :ال يبدو يل الفوز بدوري الأبطال �صعبا جدا» ،وهو الت�صريح الذي �سي�ضعه حتما حتت
�ضغوط جماهريية و�إعالمية رهيبة جدا ،و�إن ف�شل ف�إنه ال �أحد من الكوليز �سيغفر له نهاية
هذا املو�سم التي قد تكون �أ�سو�أ بكثري من املو�سمني ال�سابقني».

«�سرنكز على مبارياتنا وننتظر �سقوط الريال»

�شدد �سيتيان يف ت�صريحاته على �ضرورة الرتكيز �أوال على مباراة بلد الوليد ،حيث قال:
«الآن علينا �أن نركز على بلد الوليد ،وبعد نهاية الليغا �سوف نركز على مباراة نابويل»،
و�أ�ضاف« :من املمكن �أن نلعب مباراة ودية يف الفرتة بني نهاية الدوري وبداية دوري
الأبطال» ،و�أتبع�« :سرنكز فقط على مبارياتنا وننتظر �سقوط ريال مدريد ،الفريق جيد
بدنيا والتقارير التي لدينا ت�ؤكد ذلك» ،وكان �سيتيان قد �أكد يف ت�صريحاته عقب مواجهة
�إ�سبانيول �أن الفوز �أحيانا يغطي على الأداء الباهت ،م�ؤكد �أن كل �شيء ممكن يف مناف�سة مثل
الدوري الإ�سباين ،حيث �أن �إ�سبانيول دافع جيدا وعقد الأمور على رفقاء مي�سي عك�س ما كان
عليه الو�ضع يف مواجهة فياريال.

«�أبحث عن حلول لـ غريزمان وال نطلب منه امل�ستحيل»

كما هو حال امل�ؤمترات ال�صحفية الأخرية ،مل يتوان الإعالميون يف طرح �أ�سئلة تخ�ص
الالعب الفرن�سي �أنطوان غريزمان ،والتي �أجاب عنها كيكي �سيتيان بالقول« :مازلت �أعتقد
�أن غريزمان العب رائع ،هو يقدم م�ستويات جيدة يف بع�ض املراكز وقد �أثبت ذلك ،نحن
ال نطلب منه �أ�شياء م�ستحيلة» ،ويف امل�ؤمتر ال�سابق قال حول بطل العامل« :منذ و�صول و�أنا
�أبحث عن احللول لـ غريزمان ومازلت �أفعل ذلك» ،وعلق �سيتيان على �إ�صابة �أومتيتي وموعد
عودته فقال« :حتى الأطباء ال يعرفون موعد عودته ،قبل �أن يتحدث عن دي يونغ الذي لن
يكون معنيا بامل�شاركة ،فقال« :كان جاهزا لل�سفر لكنني ف�ضلت �إراحته ك�إجراء احرتازي».

بر�شلونة يتفوق تاريخيا حتى يف ملعب بلد الوليد

يتفوق نادي بر�شلونة يف تاريخ املواجهات متاما مثلما يتفوق على جميع
�أندية الليغا ،عدا ريال مدريد الذي يعي�ش �رصاعا قويا مع غرميه التقليدي ،والتقى
„البالوغرانا“ مناف�سه بلد الوليد يف  87مباراة �ضمن مناف�سة الدوري الإ�سباين ،ففاز بـ
 57مباراة مقابل  14فوزا فقط لـ „بو�سيال“ ،وعلى �أر�ض الأخري فاز بر�شلونة بـ  21مباراة
يف الليغا مقابل  12فوزا فقط لأ�صحاب الأر�ض ،ما يعني �أن الأمور �ستكون معقدة جدا
ككل مرة على �أ�شبال املدرب �سريجيو ،ويحتفظ النادي الكتالوين ب�أثقل فوز يف تاريخ
املواجهات وقوامه  ،1-7حيث حدث مو�سم  1958 - 1957كما فاز عدة مرات بنتيجة 0-6
�آخرها مو�سم  2009 - 2008على ملعب „كامب نو“ ،ناهيك عن فوز �آخر بذات النتيجة يف
ملعب بلد الوليد مو�سم .1992 - 1991
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دي يونغ
خارج القائمة
وعودته تت�أجل

خلت قائمة نادي
بر�شلونة املعنية مبواجهة
بلد الوليد من ا�سم فرانكي
دي يونغ العب الو�سط
الهولندي الذي عاد �إىل
التدريبات وتعافى ب�شكل
كامل من �إ�صابته ،غري
�أن كيكي �سيتيان ف�ضل
منحه فرتة �أطول للراحة
والعودة بقوة بدءا من
املباراة املقبلة ،وح�سب
الإعالميني الكتاالن
ف�إن �سيتيان مقتنع بعدم قدرة فريقه على الفوز بـ الليغا وذلك لأن م�صري ريال مدريد
بيده ،ولذلك ف�إنه يريد جتهيز الهولندي لدوري الأبطال ولي�س ملباريات الدوري املتبقية،
للإ�شارة ،ف�إن �سيتيان حتدث عن العب �أجاك�س ال�سابق و�أكد �أنه جاهز للعب ولكنه ف�ضل
�إراحة ملباراة �أخرى ،ويف مقابل دي يونغ عرفت قائمة ذات اللقاء عودة الظهري الأي�رس
جونيور فريبو الذي ا�ستلم �أم�س الت�رصيح الطبي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لونغلي" :م�صرينا لي�س ب�أيدينا لكننا نريد الفوز وفقط"

حتدث كليمون لونغلي مدافع نادي بر�شلونة عن م�صري فريقه يف الدوري الإ�سباين وقال
بعد مواجهة �إ�سبانيول الأخرية" :لدينا ثالث مباريات متبقية و�سرنى ما الذي �سيفعله ريال
مدريد ،الأمر لي�س ب�أيدينا لكننا �سنحاول الفوز بكل املباريات" ،و�أ�ضاف حول م�ستوى
دفاع فريقه" :علينا �أن نكون يقظني ،يف كل مرة نخ�رس الكرة نكون يف و�ضع غري مريح،
يف ال�شوط الثاين قمنا بت�صحيح الأمور وعمليات الطرد �أعطتنا م�ساحات �أكرب يف امللعب،
�إ�سبانيول كان مرتاجعا للغاية �إىل اخللف ،وهو ما عقد الأمور ،لكن لدينا العبون رائعون
ي�سجلون دوما يف مثل هذه الظروف ال�صعبة".
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الالعب يتعنت وقد يرفض الرحيل

هافريتز يريد الريال والأموال
قد تعيق ال�صفقة

الريــال مل من يوفيت�ش
ويعــر�ضــــه للبـــيـــع
�أكدت �صحيفة “ماركا” الإ�سبانية �أن ريال مدريد مل من العبه لوكا يوفيت�ش وعر�ضه ر�سميا
للبيع ،فالالعب مل يقدم �أي �شيء يذكر للفريق ناهيك عن ت�سببه يف بع�ض امل�شاكل التي جعلت اجلميع
يت�أكد من �رضورة بيعه الآن ،قبل تكرار �سيناريو غاريث بايل ،ومل يت�أقلم يوفيت�ش مع الريال بال�شكل
الكايف منذ قدومه من �أينرتاخت فرانكفورت بقيمة  60مليون �أورو ،حيث مر جانبا وال يكاد ا�سمه يذكر
مع النادي امللكي ،ذلك �أنه جمع  770دقيقة فقط يف  24مباراة ومل ي�سجل �إال هدفني ،وبعدما كانت
قيمته مقدرة بـ  60مليون �أورو ،انخف�ضت ح�سب مواقع “تران�سفر ماركت” �إىل  32مليون �أورو يف مو�سم
واحد فقط ،ما يوحي فعال بحجم الكارثة التي حلت بالالعب ال�رصبي الذي �صنع احلدث يف �أملانيا قبل وقت
لي�س بعيدا ،بل وت�سبب يف �رصاع قوي بني بر�شلونة وريال مدريد للح�صول على خدماته ،وبعد مراقبته يف 15
مباراة كاملة من طرف الكتاالن ،جنح الريال يف خطفه م�ستغال تراجع املناف�س عن فكرة �ضمه ،والأكيد �أن
عمالق العا�صمة ندم كثريا على القيام بهذه اخلطوة.

ميالن يريده ووكيله التقى م�س�ؤويل الفريق

يف �سياق مرتبط ،ذكرت العديد من ال�صحف وعلى ر�أ�سها “كوريريي ديلو �سبورت” �أن
نادي ميالن مهتم بفكرة التعاقد مع لوكان يوفيت�ش وقد يقدم عر�ضا يف امل�ستقبل لتعوي�ض النق�ص
املنتظر يف خط هجومه ،بعد رحيل زالتان �إبراهيموفيت�ش ،وذكرت الأخبار �أن ريال مدريد يريد
احل�صول على  40مليون �أورو لبيع الالعب ال�رصبي وهي القيمة التي قد يعر�ض “الرو�سونريي”
�أقل منها بـ  10ماليني �أورو ،وهو ما �سيكون منطقيا جدا بالنظر �إىل �أداء الالعب ،و�أفادت �آخر
امل�ستجدات ب�أن وكيل �أعمال العب فرانكفورت ال�سابق التقى م�س�ؤويل “الرو�سونريي” الأربعاء
املا�ضي وفاو�ضهم حول فكرة انتقال الالعب ،وهي املفاو�ضات التي تبقى جارية حتى الآن وقد
ت�ستمر �إىل فرتة �أطول ب�سبب غياب �أي اتفاق يف الوقت الراهن.

يبدو �أن م�سل�سل كاي هافريتز �سيكون طويال جدا هذا ال�صيف قبل ح�سم انتقاله �إىل
�أحد الفرق الراغبة يف �ضمه ،وبعد ت�أكيد الالعب لفريقه رغبته يف الرحيل ،ربطه الإعالم
العاملي مبا�رشة بنادي ت�شيل�سي الذي �أبدى ا�ستعداده ل�ضخ قيمة  100مليون �أورو من
�أجل التعاقد معه ،وهي القيمة التي يريد نادي باير ليفركوزن احل�صول عليها ،غري �أن
ت�رصيحات �أوليفر بريهوف الأخرية و�ضعت احتماالت �أخرى مل�ستقبل الالعب ،حيث �أكد
�أنه �سيكون العبا للنادي امللكي ،قبل �أن تخرج ماركا بخرب ذكرت فيه �أن العب الو�سط
ال�شاب يريد اللعب يف �صفوف املرينغي فعال و�أنه ينتظر عر�ضا �أقوى من فلورنتينو برييز
لأن الوقائع احلالية ت�شري �إىل �أف�ضلية "البلوز" �أمام كل الفرق.

يوفيت�ش يريد نف�س راتبه احلايل
و«الرو�سونريي» يقرتح الن�صف

يف ذات ال�سياق ك�شفت الأخبار �أن لوكا يوفيت�ش يريد احل�صول على راتب كبري من �أجل
�إمتام االنتقال �إىل “الرو�سونريي” ،حيث ينال حوايل  9ماليني �أورو �سنويا مع الريال ،وهو
راتب ال ي�ستطيع الطليان دفعه على الإطالق ،بل �إن الإعالمي �أنتو فيتييلو من مدينة ميالنو
�أكد يف �آخر ت�رصيحاته �أن عمالق لومبارديا ي�ستطيع دفع ن�صف راتب يوفيت�ش احلايل على
الأكرث� ،أي �أنه لن يدفع �أزيد من  4.5ماليني �أورو ،وهو ما قد يعقد عملية االنتقال ويدفع
يوفيت�ش للت�ضحية مبو�سم كروي �آخر لال�ستفادة من راتب كبري لعام �آخر ،وبعدها �سريى �إن
كان �سريحل فعال �إىل فريق �آخر ي�ضمن له نف�س الراتب.

 100مليون �أورو من برييز كافية حل�سم ال�صفقة

�أكدت �صحيفة "بيلد  "+الأملانية �أن ليفركوزن رف�ض يف وقت �سابق عر�ضا بقيمة
 80مليون �أورو للتعاقد مع الالعب ،قبل �أن ت�ؤكد ا�ستعداد الفريق الأملاين لقبول عر�ض
ت�شيل�سي املقدر بـ  100مليون �أورو ،و�إن حدث وقرر برييز تقدمي  100مليون مع تقدمي
�ضمانات لـ هافريتز باللعب �أ�سا�سيا ،ف�إنه من املمكن جدا �أن يغري الالعب فكرته ويقبل
االن�ضمام �إىل نادي القرن ،رغم �أنه يحلم باللعب يف الربميرليغ التي ت�ستهويه ب�سبب
املناف�سة القوية بني عدة �أندية هناك.

خرقه قوانني احلجر ال�صحي �سبب القرار

ذكرت الأخبار الواردة من مدريد وحتديدا تلك التي ن�رشتها �صحيفة “ماركا”� ،أن
خرق الالعب لقوانني احلجر ال�صحي وقيامه ببع�ض الت�رصفات التي و�صفتها ال�صحيفة
باملزعجة ،ال�سبب الرئي�س وراء قراء الريال ،و�أكد ذات امل�صدر �أن �سلوك يوفيت�ش غريب
�إذ ميلك �شخ�صية باردة مل ت�ساعده �إطالقا يف االندماج مع الفريق وال مع خطط زيدان،
للإ�شارة ف�إن الالعب يبقى معزوال يف الوقت الراهن ب�سبب التقائه ب�صديق م�صاب
بفريو�س كورونا ،ورغم �أن نتيجة الفح�ص اخلا�صة بـ يوفيت�ش كانت �سلبية �إال �أن
زيدان طلب عزله ك�إجراء احرتازي قبل �إعادة الفحو�ص مرة �أخرى يف وقت الحق.

كرو�س قد يلعب دور الو�سيط �إن قرر "املرينغي" �ضمه

ح�سب الأخبار الأخرية ،ف�إن توين كرو�س العب و�سط ريال مدريد قد يلعب دور الو�سيط
بني فريقه احلايل ومواطنه هافريتز ،غري �أن ذلك لن يحدث �إال بقرار من فلورنتينو برييز
وزيدان اللذين يطمحان للتعاقد مع بول بوغبا ويتجهان للف�شل يف ذلك ،لأن الالعب
الفرن�سي ي�سري بخطى ثابتة نحو البقاء مع فريقه مان�ش�سرت يونايتد الذي ي�صنع احلدث
مب�ستواه الرائع يف الفرتة الأخرية ،حيث �أن بوغبا وبرونو فرينانديز ي�شكالن ثنائيا رائعا
يتوقع �أن ي�صنع الكثري لـ ال�شياطني احلمر املو�سم املقبل� ،أما �إن قرر بوغبا اللعب لـ الريال
ف�إن اليونايتد قد يلج�أ �إىل هافريتز من �أجل تعوي�ضه ومن املمكن �أن يف�سد خمططات
البلوز مبا �أن قيمة و�شعبية ال�شياطني احلمر يف �إجنلرتا �أكرب من اجلميع.

زيدان ي�ؤكد �إمكانية بقاء ال�صربي املو�سم املقبل !!

حتدث زين الدين زيدان م�ؤخرا عن الالعب ال�رصبي ف�أكد �أنه �سيعتمد عليه املو�سم
املقبل �إن بقي ،وهو ما ي�ؤكد �أن �إمكانية حدوث ذلك واردة جدا يف ظل تعنت الالعب
ورف�ضه الرحيل �إىل فريق ال ي�ستطيع دفع راتبه احلايل ،وقال زيزو يف هذا املو�ضوع:
“لديكم كل املعلومات حول يوفيت�ش ،ال نريد املخاطرة ولهذا هو يف العزل” ،و�أ�ضاف:
يكون بخري ويعود �إلينا يف القريب العاجل� ،سنعتمد عليه يف العام
�أي�ضا� ،أعلم �أن الكثري من النقا�شات تدور حوله لكنه العب كرة قدم جيد،
هو لي�س �سعيدا لكنه العب جيدا جدا� ،إنه مهاجم ي�سجل الأهداف لكنه مل يح�صل على
الدقائق الكافية لت�أكيد ذلك”.

“ �أ متنى
ا ملقبل

�أن

فيني�سيو�س
يحدث طوارئ ب�سبب
اال�شتباه يف �إ�صابته بـ "كورونا"

�أحدث فيني�سيو�س جونيور جنم ريال مدريد
الربازيلي حالة طوارئ بعد �شكوك يف �إ�صابته
بفريو�س كورونا "كوفيد ،"19-حيث ف�شل الأطباء
يف فح�صه ب�شكل دقيق ،ما �أجربهم على �إعادة
الفح�ص مرتني و�إبعاد الالعب عن التدريبات
اجلماعية لفريقه يوم اخلمي�س ،وبعد حماولتني
ت�أكد الأطباء من نتيجة الفح�ص احلقيقية والتي
كانت �سلبيه ،ما �سمح له �أم�س باحل�ضور رفقة
�أكد دافور
زمالئه �إىل ملعب "�ألفريدو دي �ستيفانو" الذي
كر
�شو
احت�ضن مواجهة الريال و�أالفي�س ،وحتدث زين
جم
مها
الدين زيدان مدرب ريال مدريد حول املو�ضوع
ريال مدريد
يف م�ؤمتره ال�صحفي ،فقال" :يف بع�ض الأحيان
ا ل�سا بق
حينما تكون هناك م�شكالت يف الفح�ص وعلينا
و �أ �سطو ر ة
�أن نعيدها ،ف�إن هذا ال ي�شري �إىل م�شكلة
املنتخب الكرواتي
حقيقية �أو �شيء خطري".
عن مواطنه لوكا
فقال
مودريت�ش
يف ت�صريحات للإعالم
الإ�سباين" :جتديد مودريت�ش
و�أحرتم ريال
لعقده لي�س قراري� ،أحرتم الالعب
مدريد ،لوكا �شخ�ص ذكي جدا و�سيتخذ القرار الأف�ضل لنف�سه ولأ�سرته و�أي�ضا للنادي،
بالت�أكيد لن يجرب نف�سه على البقاء مع الريال و�إذا �شعر ب�أنه ال ي�ستطيع احلفاظ على
نف�س امل�ستوى ف�إنه �سيغادر" ،و�أ�ضاف" :لوكا ظاهرة� ،سيبلغ قريبا �سن  ،35لقد حقق كل
�شيء يف م�سريته وال يزال ميلك نف�س اجلوع وال�شغف والطموح الذي يطمح �إليه �أي
العب �شاب ،هو يعتني كثريا بج�سده ولذلك ي�ستمر يف تقدمي كرة قدم مذهلة على
�أر�ض امللعب ،ريال مدريد يحرتم ويقدر كل ما قدمه طيلة ال�سنوات املا�ضية ،و�إن وا�صل
بنف�س امل�ستوى ف�إنه �سيكون لديه مكان يف الفريق".

�شوكر" :مودريت�ش �سيغادر
الريال يف هذه احلالة"

"املرينغي مر�شح لنيل الألقاب لكن يف كرة القدم كل
�شيء يتغري ب�سرعة"

�أتبع �شوكر كالمه عن مواطنه بالقول" :لن �أتفاج�أ �إن �أنهى لوكا م�سريته يف ريال مدريد،
�أعلم جيدا كم يحب هذا النادي ،و�أي�ضا لن �أتفاج�أ �إن قرر يف مرحلة ما خو�ض حتد جديد
يف م�سريته الكروية" ،وحول الريال وقربه من الدوري الإ�سباين ،قال" :من الوا�ضح �أن
ريال مدريد هو املر�شح املف�ضل للفوز باللقب ،بر�شلونة مل يقدم �أداء جيدا منذ ا�ستئناف
البطولة ،كل �شيء ي�صب حتى الآن يف م�صلحة ريال مدريد ،ولكن يجب على فريق
زيدان �أن يحذر ،يف كرة القدم كل �شيء يتغري يف حلظة واحدة".

بريهوف" :هافريتز العب لـ ريال مدريد"

حتدث �أولفري بريهوف املدير الإداري للمنتخب الأملاين حول كاي
هافريتز للإعالم الإ�سباين فقال" :هافريتز العب لـ ريال مدريد
(ي�ضحك)� ،أقول ذلك بجدية لأنه العب لـ الريال ،هو �صغري
يف ال�سن ولكنه ميلك كل �شيء" ،و�أ�ضاف" :هافريتز
موهوب للغاية وميتلك املهارات الفنية واللياقة
الدنية اجليدة� ،إنه العب متكامل جدا وبالن�سبة
لنا �سيكون مهما جدا� ،إنه واحد من الالعبني
املبدعني وعليه موا�صلة التطور" ،وحول
توين كرو�س �أ�ضاف" :ل�ست متفاجئا مما
قدمه� ،إنه العب فريد من نوعه ،هو يتمتع
بنظام رائع يف حياته ،وحميطه �ساعده
كثريا على ذلك ،ولي�س من امل�ستغرب �أن
يبقى يف �أعلى م�ستوى مع الريال ،رمبا
هناك من �ساورتهم ال�شكوك حول ما �إذا
كان الالعب الأملاين �سيت�أقلم جيدا مع منط
احلياة يف �إ�سبانيا ،ولكن عندما يتعلق الأمر
بـ كرو�س ،فهو يت�أقلم يف كل مكان".

مار�سيلو يعاين
من �إ�صابة وقد
يغيب  20يوما

تعر�ض مار�سيلو لإ�صابة يف املباراة ال�سابقة
�أمام �أتلتيك بيلباو ،ليتم الإعالن عنها
�أم�س يف بيان ر�سمي ،حيث �أكد الفريق
امللكي معاناة الالعب الربازيلي من �إ�صابة
على م�ستوى الع�ضلة ال�ضامة لرجله
الي�سرى ،وهي الإ�صابة التي قد تبعده عن
امليادين لـ  20يوما� ،أي �أن الالعب الربازيلي
قد يغيب عن بقية مباريات الدوري
الإ�سباين و�سيعمل من الآن على العودة
ملباريات دوري الأبطال يف �شهر �أوت املقبل.
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اجلولة  35من الدوري الإجنليزي

"الليفر" يبحث عن املزيد �أمام مناف�س عنيد
ي�ست�ضيف ليفربول
املتوج بالدوري هذا
املو�سم نادي برينلي
�صاحب املركز  10حل�ساب
اجلولة  35من الدوري
الإجنليزي يف مهمة
جديدة من �أجل االقرتاب
�أكرث من جتاوز حاجز
 100نقطة ،حيث ميلك
"الريدز"  92نقطة وتبقت
له  4مباريات (باحت�ساب
هذا اللقاء) و�أي تعرث لن
يخدمه وي�ضيع عليه هذه
الفر�صة ،وطبعا املعروف
عن برينلي �أنه من �أكرث
الفرق �صالبة يف الدوري
الإجنليزي ،وقد يعقد
مهمة "الريدز" كثريا
خالل هذا اللقاء.

اجل�سد يف برايتون والعقل يف قمتي �أر�سنال والريال

�سي�شهد ملعب "فاملر" بـ برايتون مباراة قوية بني �أ�صحاب الأر�ض ومان�ش�سرت �سيتي حل�ساب اجلولة 35
من الدوري الإجنليزي ،و�سيكون ال�سيتي مطالبا بتحقيق االنت�صار لتفادي �أي �سيناريو غري متوقع قد
يكلفه خ�سارة الو�صافة مبا �أنه يتقدم بفارق  9نقاط عن ت�شيل�سي قبل  4مباريات عن النهاية ،وطبعا
�سيكون اجل�سد يف برايتون والعقل يف قمتي� :أر�سنال حل�ساب ن�صف نهائي ك�أ�س االحتاد الإجنليزي
وريال مدريد يف ثمن نهائي رابطة �أبطال �أوروبا ،حيث ي�صر بيب على الفوز بالبطولتني لتعوي�ض
�إخفاق الدوري.

التشكيلتان:

ليفربول� :ألي�سون ،روبرت�سون ،ويليامز ،فان ديك ،غوميز ،فابينيو ،كايتا ،وينالدوم،
ماين� ،صالح ،فريمينو.
برينلي :بوبي ،تايلور ،بارد�سلي ،تراكوف�سكي ،لونغ ،برونهيل ،وي�ستوود ،ماك نيل ،بيرتز،
وود ،رودريغيز.

""الريدز" ميلكون الأف�ضلية
قبل املوعد  106بينهما

تفوق وا�ضح لـ "ال�سيتيزن" قبل املوعد  24بينهما

هندر�سون �أبرز الغائبني عن املباراة

�سيكون هذا اللقاء رقم  24بني الفريقني تاريخيا ،حيث �سبق لهما �أن تقابال  23مرة ويعود التفوق
لـ "ال�سيتيزن" الذين ح�سموا  14لقاء ل�صاحلهم ،مقابل  4فقط لـ برايتون وتعادال  5مرات� ،أما على
�صعيد الدوري فتقابال  13مرة ،فاز ال�سيتي بـ  9لقاءات ،خ�سر مرتني فقط وتعادال مرتني �أي�ضا.
________________________________________

�سيدخل ليفربول هذه املباراة بالغيابات االعتيادية ،ويتعلق الأمر بكل من جويل ماتيب،
وديان لوفرين بالإ�ضافة �إىل هندر�سون قائد الفريق الذي �أ�صيب م�ؤخرا� ،أما برينلي �سيكون
منقو�صا من خدمات العديد من الالعبني املهمني ،حيث �سيغيب كل من جاك كورك� ،آ�شلي
بارنز ،بني غيب�سون ،بني مي وماثيو لوتون ،ولكن كل فريق لديه الالعبون القادرون على
تعوي�ض الغائبني ولن يح�سوا بالكثري من االختالف.

غوارديوال�" :سنفوز على برايتون وبعدها نفكر
يف باقي اللقاءات"

كلـــوب" :برينلـــي فريـــق مقــاتـل
ومهمتنـــا لـــن تكـــون �سهـلـــة"

�أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول �أن املهمة لن تكون �سهلة �أمام برينلي الذي
يف �أر�ضية امليدان ،حيث قال" :مهمتنا لن تكون �سهلة �أمام هذا الفريق،
�سنلعب من �أجل االنت�صار طبعا ولكن �سيكون �أمامنا فريق مقاتل
يلعب ب�أ�سلوب �شون دايت�ش� ،سيقدمون �أف�ضل ما لديهم من �أجل
الفوز علينا �أو اخلروج متعادلني ،طبعا هدفنا حتقيق
االنت�صار لأننا نريد املزيد من الأرقام،
لكن ال �أحد يعلم ما �سيحدث
والالعبون واثقون من
قدرتهم على تقدمي مباراة
كبرية وحتقيق االنت�صار".

التشكيلتان:

برايتون :رايان ،بورن ،المبتاي ،دانك ،ويب�سرت� ،ستيفن�س� ،ألي�سرت ،بي�سوما ،ترو�سارد،
موي ،موباي.
مان�ش�سرت �سيتي� :إيدر�سون ،ميندي ،والكر ،البورت� ،ستونز ،رودري ،غوندوغان ،دي
بروين� ،ستريلينغ ،فودين ،جي�سو�س.

يقا تل

"عالقة �صالح وماين
رائعة والتناف�س بينهما يف
م�صلحتنا"

�سبق لـ ليفربول وبرينلي �أن تقابال  105مرات يف كل
امل�سابقات ،ويعود التفوق لـ "الريدز" بـ  47انت�صارا
مقابل  43لـ برينلي وتعادال  25مرة ،مع ت�سجيل
هجوم ليفربول  166هدفا وا�ستقبال دفاعه 115
هدفا� ،أما على �صعيد الدوري الإجنليزي ،فتقابال
 83مرة ،ويبقى التفوق لـ "الليفر" بـ  36انت�صارا
مقابل  27لـ برينلي وتعادال  20مرة.

ليفربول فاز ب�آخر  24مباراة
على "�أنفيلد"

�ستكون مهمة برينلي �صعبة جدا �أمام البطل الذي
يريد موا�صلة حتطيم الأرقام القيا�سية والفوز بكل
مبارياته على ميدانه هذا املو�سم ،كما �أنه فاز ب�آخر
 24لقاء على "�أنفيلد" وهو رقم مرعب ،والأهم
من كل هذا �أن برينلي ال ي�شكل �أي �إزعاج بالن�سبة
لـ "الليفر" الذين جنحوا يف الفوز عليه يف �آخر 4
مباريات بكل امل�سابقات.

اعرتف املدرب الأملاين بوجود مناف�سة
بني حممد �صالح و�ساديو ماين،
م�ؤكدا �أن الأمر فيه م�صلحة كبرية
لـ ليفربول والدليل الأرقام التي
حققها كل العب و�ساهمت يف
تتويج ليفربول برابطة �أبطال
�أوروبا والدوري الإجنليزي،
حيث قال" :عالقة حممد
�صالح وماين رائعة ح�سب
ر�أيي ،ال يجب احلديث
كثريا عن هذا املو�ضوع
خارج كرة القدم ،لأن
التناف�س بينهما يف
م�صلحتنا و�أمر �صحي
يف كرة القدم ،لهذا ال
يوجد �أي انزعاج يف
الفريق ،بالعك�س ما
حققناه الآن �سببه
الأرقام اجليدة لـ
ماين و�صالح".

بني وينرتبوتوم يوقع
على عقد احرتايف

وقع بني وينرتبوتوم على �أول عقد احرتايف مع
ليفربول بعد �أن �أعجب كلوب مب�ستواه ،حيث
التحق بالفريق ال�صيف املا�ضي قادما من �أكادميية
بالكبرين لفريق حتت � 18سنة ،وبعدها بد�أ امل�شاركة
مع ليفربول لأقل من � 23سنة و�أظهر م�ستويات
مبهرة ،رغم تلقيه  30هدفا واخلروج ب�شباك
نظيفة يف مباراتني فقط� ،إال �أن ت�صدياته ومردوده
العام جعاله حمل �إعجاب ولهذا مت منحه �أول عقد
احرتايف يف م�شواره ،يف انتظار ما �سيحدث م�ستقبال.

�سكولز" :عودة
اليونايتد القوية
تزعج ليفربول"

حتدث بول �سكولز جنم مان�ش�سرت يونايتد
ال�سابق عن العودة القوية لـ "ال�شياطني
احلمر" ،م�ؤكدا �أنها تزعج ليفربول الذي
يفكر يف ال�سيطرة حمليا وجتاوز رقم
"املان يو" ،لكن الأمر �سيكون �صعبا يف ظل
التطور الذي ن�شاهده يف "املان يو" ،وقال
�سكولز بخ�صو�ص هذا املو�ضوع" :ليفربول
و�صلوا مل�ستوى رائع وقدموا م�ستويات
كبرية ،لكن عودة اليونايتد القوية تزعج
ليفربول بكل ت�أكيد ،هذا الأمر لي�س يف
م�صلحتهم ،يدركون جيدا �أن املو�سم املقبل
�سيكون �صعبا عليهم �إذا عاد الفريق بقوة".

______________________

هامان" :ليفربول ميكنه
�أن ي�ستفيد من �ألكانتارا
لـ � 3أو � 4سنوات"

طلب ديتمار هامان جنم ليفربول ال�سابق من مواطنه
يورغن كلوب التعاقد مع تياغو �ألكانتارا بطريقة
غري مبا�شرة عندما �أ�شاد مبتو�سط ميدان بايرن
ميونيخ ،حيث قال" :بالطبع ال يوجد �أي �شخ�ص
يرغب يف زعزعة ا�ستقرار و�سط ميدان ليفربول،
لكن العب مثل تياغو �ألكانتارا ميكنه �أن يقدم
�إ�ضافة حقيقية للو�سط ،ب�إمكان ليفربول اال�ستفادة
منه ملدة � 3أو � 4سنوات ،لديه قدرات و�إمكانات هائلة
وميكن لـ ليفربول ا�ستغالله" ،جدير بالذكر �أن
بع�ض الأطراف ترف�ض هذه ال�صفقة ،وهو ما جعل
هامان يتحدث هكذا.

�أكد بيب غوارديوال �أن قرعة رابطة الأبطال مل ت�ؤثر على تفكريه يف مباراة برايتون التي طالب
العبيه بالفوز فيها ،حيث قال" :ال �أعتقد �أن مواجهة برايتون تقل �أهمية عن املواعيد القادمة،
الالعب واملدرب املحرتف عليهما التفكري يف كل لقاء و�أن ال يتهاونا ،هذا ما �سنقوم به �أمام فريق
حمرتم جدا ،علينا االنت�صار واملحافظة على الو�صافة وحماولة تقلي�ص الفارق ،هدفنا كان وا�ضحا
منذ ا�ستئناف البطوالت ،وهو احل�صول على مركز م�ؤهل لرابطة الأبطال ونحن يف طريقنا لتحقيق
الأمر".

�ستيفن�س" :الفريق الذي فاز بـ � 0 - 4أمام
ليفربول لن ي�أتي للتنزه يف ملعبنا"

طالب دايل �ستيفن�س زمالءه بتقدمي �أف�ضل �أداء ممكن من �أجل حتقيق نتيجة �إيجابية �أمام
مان�ش�سرت �سيتي الذي �سيكون �ضيفا ثقيال جدا ،حيث قال�" :شاهدنا ما ميكن لـ مان�ش�سرت �سيتي
القيام به ،لقد فاز بـ � 4-0أمام ليفربول بطل الدوري ،لي�س من ال�سهل �أن تقدم مباريات بذلك
امل�ستوى ،وطبعا الفريق لن ي�أتي �إىل ملعبنا من �أجل التنزه ،لهذا علينا �أن نكون مركزين جدا ونقدم
�أف�ضل ما لدينا �إذا �أردنا اخلروج بنتيجة مقبولة �أمام هذا الفريق الذي �سيظهر �أمامنا كل ما لديه بكل
ت�أكيد".
________________________________________

�أغويرو يغيب ر�سميا عن مباراة الريال

�سيغيب �سريجيو �أغويرو مهاجم مان�ش�سرت �سيتي ر�سميا عن مواجهة ريال مدريد يف �إياب ثمن نهائي
رابطة �أبطال �أوروبا ،حيث كان هناك �أمل من �أجل حلاقه باملباراة التي �ستلعب يوم � 7أوت املقبل،
لكن بيب غوارديوال مدرب الفريق �أكد ا�ستحالة عودته يف هذه املباراة ،وي�أمل �أن يكون جاهزا للعب
الأدوار الأخرى يف حال الت�أهل.

تسريبات تؤكد عدم إثبات التهم عليه
ال�سيتي ينتظر حكم الرباءة من حمكمة التحكيم الريا�ضي

ك�شفت تقارير �صحفية
�إمكانية
�إجنليزية
تربئة مان�ش�سرت �سيتي
من التهم املوجه له من
طرف االحتاد الأوروبي
وبالتايل رفع العقوبة
التي فر�ضت عليه
واملتمثلة يف �إق�صائه
من اللعب �أوروبيا
ملو�سمني و�أي�ضا غرامة
مالية قدرها  30مليون
�أورو ،وجل�أت �إدارة
"ال�سيتيزن" �إىل حمكمة
الريا�ضي
التحكيم
من �أجل اال�ستئناف
واحل�صول على الرباءة،
وح�سب املعلومات الأولوية التي ح�صلت عليها بع�ض و�سائل الإعالم الإجنليزية� ،سيتم احلكم برباءة
الفريق يوم  13جويلية وبالتايل عودة الأمور �إىل جماريها.

غوارديوال" :واثق ب�أننا �سنلعب رابطة الأبطال املو�سم املقبل"

حتدث بيب غوارديوال بكل ثقة عن القرار الذي ينتظره الفريق يوم الإثنني ،م�ؤكدا �أنه يثق يف �أنه
�سي�شاهد فريقه يف رابطة �أبطال �أوروبا ،حيث قال" :الأمر ال يتعلق بانتظار احلكم وما �سي�صدر يوم
الإثنني ،لقد اطلعت على الأوراق وكل احلجج التي ميلكها الفريق ،واثق ب�أن الأمور �ست�سري يف �صاحلنا
والأهم �أنه يف كل مو�سم يتم جتهيز الفريق من �أجل امل�شاركة يف هذه امل�سابقة وتقدمي �أف�ضل �أداء
ممكن ،لهذا املو�سم املقبل لن يختلف ح�سب ر�أيي ،ومع هذا �سرنى ما �سيحدث".

دي بروين لن يغادر الفريق حتى يف حال تثبيت العقوبة

من جهة �أخرى ،يتجه كيفن دي بروين للبقاء مع مان�ش�سرت �سيتي وجتديد عقده يف �أي حال من
الأحوال ،ح�سب ما ك�شفته بع�ض و�سائل الإعالم ا�ستنادا �إىل ت�سريبات من مقربني من الالعب ،حيث
يفكر يف البقاء ملا بعد جوان  2023وهو تاريخ نهاية عقده مع "ال�سيتيزن" ،وطبعا هذا الأمر قد ي�شجع
املزيد من الالعبني على اال�ستمرار مع الفريق وعدم الرحيل ،خا�صة �أنه النجم الأول للفريق حاليا
ويقدم م�ستويات خيالية.

العـــدد 4952
ال�سبت  11جويلية 2020
ال�سنـــــــة الع�شـــــرون
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اجلولة  35من الدوري الإجنليزي

ي�ست�ضيف �شيفيلد
يونايتد على ملعبه "برامول
لني" نادي ت�شيل�سي يف مباراة
قوية حل�ساب اجلولة  35من
الدوري الإجنليزي ،ويحتاج
كل فريق لتحقيق الفوز من �أجل
حتقيق �أهدافه الأوروبية ،حيث
يريد "الباليدز" احل�صول على
املركز ال�ساد�س (تف�صلهم نقطة
واحدة فقط) ،من �أجل الت�أهل
�إىل "�أوروبا ليغ" املو�سم
املقبل ،يف وقت ال ينوي فيه
"البلوز" ت�ضييع نقاط املباراة
من �أجل �ضمان مركز م�ؤهل
لرابطة �أبطال �أوروبا املو�سم
املقبل.

قمة نارية من �أجل املقاعد الأوروبية

وايلدر" :جاهزون للإطاحة
بـ ت�شيل�سي رغم قوتهم الهجومية"

�أ كد
كر ي�س
و ا يلد ر
مد ر ب
�شيفيلد
يو نا يتد
�أن املهمة
التي تنتظر
فر يقه
لن تكون
�سهلة ومع
هذا هو
واثق من
قد ر تهم
على تقدمي
مبا ر ا ة
كبري ة ،
حيث قال" :ت�شيل�سي فريق ممتاز ولديه �أ�سلوب هجومي مميز ،واحد من
�أكرث الفرق التي ت�سجل �أهدافا كثرية يف املباريات الأخرية ،علينا �أن
نتعامل مع هذا الأمر ونقدم مباراة كبرية للفوز يف النهاية".

المبارد" :علينا الفوز لن�ؤمن تواجدنا يف التوب "4

اعرتف فرانك المبارد ب�أن فريقه مل ي�ؤمن بعد تواجده يف "التوب "4
والت�أهل �إىل رابطة �أبطال �أوروبا املو�سم املقبل ،لهذا عليهم �أن يقدموا
مباراة كبرية �أمام �شيفيلد يونايتد العنيد من �أجل الت�أهل ،حيث قال" :ال
يوجد �أي �شيء حم�سوم بعد ،الكل يتحدث عن �ضمان تواجدنا يف التوب
 4لكن الدوري مل ينته بعد ،علينا �أن نفوز يف هذا اللقاء لتبقى حظوظنا
قائمة ،التناف�س ال يزال كبريا بني الفرق ،لهذا علينا �أن نركز جيدا على
هذه املواجهة ونقدم �أف�ضل �أداء للفوز بها".

يريد عقدا بـ � 3سنوات
والإدارة ترف�ض

ويليان يرف�ض التجديد
ملو�سمني ويحرج المبارد

ال يزال احلديث متوا�صال عن م�ستقبل ويليان
بقوة يف ت�شيل�سي خالل الفرتة الأخرية،
خا�صة بعد ت�ألقه منذ ا�ستئناف
البطوالت ،حيث جنح يف ت�سجيل
� 4أهداف وتقدمي  3متريرات
حا�سمة يف  6مباريات ،وكان �أحد
�أ�سباب انفراد "البلوز" باملركز
الثالث واالقرتاب من �ضمان
امل�شاركة يف رابطة �أبطال
�أوروبا املو�سم املقبل،
كل هذه الأمور جعلت
المبارد ي�ضغط على
الإدارة من �أجل
جتديد عقده،
وهو ما جعلها
متنحه عقدا
مبو�سمني
بدل مو�سم
واحد ،لكن
الربازيلي
ال يزال
م�صرا
على 3

�سنوات.

سابع العب في تاريخ "البريمرليغ" يتوج
بها مرتين متتاليتين

فرنانديز يفوز بجائزة �أف�ضل
العب ل�شهر جوان

جنح برونو فرنانديز يف الفوز بجائزة �أف�ضل العب بالدوري الإجنليزي
ل�شهر جوان ،بعد ت�ألقه الكبري مع "املان يو" وم�ساهمته يف اقرتاب الفريق
�أكرث من املراكز امل�ؤهلة لرابطة �أبطال �أوروبا املو�سم املقبل ،لي�صبح
بذلك �أول العب من اليونايتد يتوج بهذه اجلائزة ل�شهرين
متتاليني منذ كري�ستيانو رونالدو �سنة  ،2006وهو �أول
العب يفوز بها مرتني منذ رحيل ال�سري �أليك�س فريغ�سون
(مار�سيال ،را�شفورد و�إبراهيموفيت�ش فازوا بها مرة واحدة
فقط) ،كما �أنه �سابع العب فقط يف تاريخ "الربميرليغ"
الذي يتمكن من التتويج بها يف �شهرين متتاليني ،مما يعني
�أنه منذ التحاقه بالفريق وهو يقدم م�ستويات مميزة والأف�ضل
على م�ستوى الدوري.

التشكيلتان

المحتملتان:

"البلوز"
يتفوقون قبل
املوعد  83بينهما

�شيفيلد يونايتد :هندر�سون� ،أوكنيل،
�إيغان ،با�شمان� ،ستيفين�س ،بالدوك،
لوند�سرتام ،بريغي ،نوروود ،مو�سيت،
ماك غولدريك.
ت�شيل�سي :كيبا� ،أزبيلكويتا ،جامي�س،
روديغر ،كري�ستين�سن ،جورجينيو،
ماونت ،لوفتي�س ت�شيك،
بولي�سيت�ش ،ويليان،
�أبراهام.

�ساهم يف  13هدفا منذ بدايته
متفوقا على كل النجوم

ا�ستطاع النجم الربتغايل �أن يخطف الأنظار ب�أدائه الرائع وب�أرقامه
املميزة وحتى ب�أهدافه اجلميلة ،حيث اختري هدفه
يف �شباك برايتون الأف�ضل خالل �شهر جوان �أي�ضا،
ليح�صد كل اجلوائز اخلا�ص بالالعبني ،وبلغة
الأرقام جنح قائد �سبورتينغ ل�شبونة ال�سابق
يف امل�ساهمة بـ  13هدفا (�سجل � 7أهداف وقدم 6
متريرات حا�سمة) منذ �أول م�شاركة له يف الدوري،
متفوقا على كل الالعبني و�أولهم حممد �صالح
الذي �ساهم يف � 10أهداف فقط ،كما �أنه كان �أقوى مع ا�ستئناف
البطوالت ،وتقريبا هو �أف�ضل العب يف مرحلة ما بعد "كورونا"
بعد �أن �ساهم يف � 8أهداف يف  5مباريات فقط ،حيث �سجل � 5أهداف
( 2من ركلة جزاء) من  9ت�سديدات وقدم  3متريرات حا�سمة.

�إ�سبرييتو يتفوق على �سول�شكاير
والمبارد يف جائزة �أف�ضل مدرب

�أما جائزة �أف�ضل مدرب لهذا ال�شهر ففاز بها نونو �إ�سبرييتو
�سانتو مدرب وولفرهامبتون بعد مناف�سة كبرية من �أويل
غونار �سول�شكاير مدرب مان�ش�سرت يونايتد وفرانك المبارد
مدرب ت�شيل�سي ،حيث كان �شهر جوان مميزا بالن�سبة لـ
"الذئاب" بعد �أن جنحوا يف الفوز بـ  3مباريات �أمام كل من
وي�ست هام ،بورمنوث و�أ�ستون فيال ،مع احلفاظ على عذرية
�شباكهم ،وعند ح�صوله على اجلائزة ن�شر �إ�سبرييتو �صورة
له رفقة طاقمه الفني و�أحد م�ساعديه قام برفع اجلائزة
لي�ؤكد �أنه جمهود جمموعة ولي�س وحده فقط.

�سبق للفريقني �أن تقابال  82مرة يف كل امل�سابقات ،ويتفوق "البلوز" بـ 38
انت�صارا مقابل  28لـ "الباليدز" ،وانتهت  16مباراة بينهما بالتعادل� ،أما
على �صعيد الدوري الإجنليزي فتقابال  73مرة ،فاز ت�شيل�سي بـ  32لقاء،
�شيفيلد يونايتد بـ  25لقاء ،وتعادال  16مرة.

مل يخ�سروا يف �آخر  21مباراة
�أمام �شيفيلد خارج الديار

ال تعترب تنقالت ت�شيل�سي �إىل ملعب "برامول لني" موفقة دائما ،حيث
�سبق له العودة بـ  14انت�صارا و 5تعادالت من  40لقاء يف ملعب �شيفيلد
يونايتد الذي جنح يف الفوز بـ  21لقاء� ،أما على �صعيد الدوري ،فاز
"البلوز" بـ  13لقاء وتعادل  5مرات من  36لقاء (�أ�صحاب الأر�ض فازوا
بـ  18لقاء).

كانتي �أبرز الغائبني
عن هذه املباراة

�سيدخل فرانك المبارد هذه القمة
بدون خدمات نغولو كانتي امل�صاب
بالإ�ضافة �إىل فيكايو توموري ،بيلي
غليمور وماثيو كوفا�سيت�ش ،وطبعا كل
هذه الغيابات م�ؤثرة بالن�سبة لـ ت�شيل�سي،
خا�صة متو�سط امليدان الفرن�سي ولكن من
ح�سن حظه �أنه ميلك بع�ض البدائل ،ومن
جهته� ،سيدخل "الباليدز" هذه القمة بدون فليك،
ليون كالرك ،لوك فرميان� ،أوليفي ماك
بورين ،ومع هذا ميلك كري�س وايلدر البدائل
الالزمة لتقدمي فريقه مباراة كبرية �أي�ضا.
________________

مو�سم غليمور ينتهي ر�سميا
ب�سبب الإ�صابة

�سيغيب بيلي غليمور ملدة � 6أ�سابيع
على الأقل بعد تعر�ضه لتلف على
م�ستوى الركبة ،حيث يحتاج �إىل تدخل
جراحي ح�سب ما ك�شفته و�سائل الإعالم
الإجنليزية ،ولهذا ميكن القول �إن مو�سم
الالعب الإ�سكتلندي مع ت�شيل�سي انتهى
ر�سميا ،يف انتظار ما �سيقدمه املو�سم
املقبل.
________________

جمهور ت�شيل�سي مازال ي�أمل
حدوث معجزة �أوروبيا

ال يزال جمهور ت�شيل�سي ي�أمل حدوث معجزة �أمام بايرن
ميونيخ والت�أهل �إىل الدور ربع نهائي يف حال قلب ت�أخرهم
بثالثية نظيفة �أمام البايرن ،لكن الأمور تبدو �شبه
م�ستحيلة تقريبا ،ويف حال ت�أهله �سيجد ت�شيل�سي نف�سه
يف مواجهة الفائز من نابويل وبر�شلونة ،وهو اللقاء الذي
لن يكون �سهال �أي�ضا.

"املان يو" يتعرف على مناف�سيه يف "�أوروبا ليغ"

تعرف مان�ش�سرت يونايتد على الأندية التي �سي�صطدم بها فيما تبقى من م�شوار الفريق يف "�أوروبا
ليغ" ،حيث يتواجد يف طريق مفتوح للت�أهل �إىل ن�صف النهائي بعد �أن فاز بـ  0-5على ال�سك النم�ساوي
يف لقاء الذهاب و�سيلعب مع الفائز من مباراة كوبنهاغن الدمناركي وبا�شاك �شهري الرتكي يف ربع
النهائي ،و�سيكون يف ن�صف النهائي على موعد مع الفائز من املباراة التي �ستجمع بني (املت�أهل من
مباراة �أوملبياكو�س ـ وولفرهامبتون) و(املت�أهل من مباراة روما ـ �إ�شبيلية) ،وطبعا لن تكون املهمة �سهلة
بداية من املربع الذهبي ولكن "املان يو" ومن خالل امل�ستوى الذي �أظهره ميلك فر�صة كبرية للتتويج
باللقب هذا املو�سم.
__________________________________

اليونايتد يحقق رقما تاريخيا جديدا

اليونايتد �أول فريق يف تاريخ الدوري الإجنليزي يفوز بـ  4لقاءات متتالية مبعدل فارق � 3أهداف،
وهو رقم مميز جدا ي�ؤكد ال�صحوة الكبرية لـ "ال�شياطني احلمر" منذ اال�ستئناف ورغبتهم يف احل�صول
على مركز م�ؤهل لرابطة �أبطال �أوروبا املو�سم املقبل ،وقال �سول�شكاير بخ�صو�ص هذا الرقم" :كان من
املفرو�ض �أن نفوز بفارق � 5أهداف".
__________________________________

بوغبا" :اليونايتد ا�ستعاد عافيته ومازال �أمامنا الكثري لنقدمه"

�أعرب بول بوغبا متو�سط ميدان مان�ش�سرت يونايتد عن �سعادته بالو�ضع الذي يتواجد فيه فريقه
حاليا وعودتهم بكل قوة ،حيث قال" :نحن �سعداء مبا حققناه حلد الآن ،عودتنا كانت قوية و�أكدنا �أن
مان�ش�سرت يونايتد فريق كبري ،يف احلقيقة هذا ما يجب �أن يحدث دائما وهذه الأرقام التي يجب �أن
نحققها يف كل مرة".

"�س�أوا�صل دفع غرينوود للو�صول �إىل القمة"

كما حتدث بول عن زميله ما�سون غرينوود الذي خطف الأنظار بت�ألقه هذا املو�سم ،حيث قال:
"الأرقام التي حققها غرينوود ت�ؤكد م�ستواه الرائع وما ميكن �أن يحققه� ،س�أوا�صل دفعه ليقدم �أداء
�أف�ضل وي�صل �إىل القمة ،يجب �أن نكون جميعا مفتخرين به�ؤالء الالعبني ال�شباب ،علينا دعمهم و�أنا
واثق من قدرته على كتابة تاريخ كبري".

�سيغيب  3لقاءات عن الفريق

رف�ض ا�ستئناف �أر�سنال ب�ش�أن
نيكيتاه

ُرف�ض اال�ستئناف الذي تقدمت به �إدارة �أر�سنال من �أجل �سحب
البطاقة احلمراء التي تلقاها �إيدي نيكيتاه �أمام لي�سرت �سيتي،
حيث كان مايكل �أرتيتا يعول على املهاجم ال�شاب ليكون �ضمن
تعداده يف املباريات القادمة ،ولكن ب�سبب رف�ض اال�ستئناف
�سيغيب عن  3مباريات (توتنهام وليفربول يف الدوري
ومان�ش�سرت �سيتي يف الك�أ�س) ،و�سيعود �أمام �أ�ستون فيال
و�سيكون متاحا �أي�ضا ملواجهة واتفورد ،وجنح �صاحب الأ�صول
الغانية يف ت�سجيل � 6أهداف هذا املو�سم مع الفريق الأول.
________________

ال�صحافة الفرن�سية تك�شف �سبب خالف
غندوزي و�أرتيتا

ك�شفت �صحيفة "فران�س فوتبول" الفرن�سية �أخريا �سبب رف�ض ماثيو
غندوزي البقاء مع �أر�سنال ،حيث اتخذ موقفا من مدربه مايكل �أرتيتا
منذ الرتب�ص الذي قاموا به يف دبي ،حيث ت�شاجر مع �سوكراتي�س املدافع
ال�صلب يف ت�شكيلة "الغينريز" ،وانحاز �أرتيتا يف �صف اليوناين ،وهو ما �أزعج
الالعب الفرن�سي كثريا وجعله يفكر جديا يف الرحيل وعدم قبول �أي ت�سوية
رغم املحاوالت الكثرية من املدرب الإ�سباين من �أجل �إقناعه بالعدول عن قراره،
غري �أن �صاحب الأ�صول املغربية مل يرتاجع عن قراره.
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اجلولة  32من الدوري الإيطايل

حمو خيبة "ميالنو" مير عرب الإطاحة بـ �أتاالنتا
تلعب قمة اجلولة  32للدوري الإيطايل
�سهرة اليوم ،حني يلتقي جوفنتو�س
مع �ضيفه �أتاالنتا ،مع �أهداف متباينة،
حيث يُعول الأول على ا�ستعادة نغمة
االنت�صارات عقب �سقوطه الأخري يف
ميالنو ،على �أمل االبتعاد �أكرث يف �صدارة
جدول الرتتيب وت�أمني التتويج باللقب
التا�سع على التوايل ،بينما يرت�صد �أتاالنتا
فر�صة �سقوط الإنتري يف فريونا ،حتى
يُحافظ على املركز الثالث الذي انتزعه
من "النرياتزوري" ويقرتب كذلك من
الو�صيف الزيو ،لكن م�أموريته لن تكون
�سهلة �أمام املت�صدر ،يف وقت يعترب فيه
الكثريون مواجهة �أتاالنتا مبثابة �أكرب
اختبار للمدرب ماوري�سيو �ساري هذا
املو�سم وكذلك جنوم الفريق ،على ر�أ�سهم
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو.

"النيراتزوري" يركز جهوده اآلن على منافسة أتاالنتا

الإنتري يرف�ض هدية ليت�شي
ويرتاجع للمركز الرابع

التشكيلتان

المحتملتان:

ساري محور الخالف بين الرئيس والمدير الرياضي

�أنييلي يفكر يف �إقالة باراتي�شي
و�إعادة ماروتا!

جوفنتو�س� :شيزين ،كوادرادو ،دي
ليخت ،بونوت�شي� ،أليك�س �ساندرو،
بينتانكور ،بيانيت�ش ،رابيو ،بريناردي�سكي،
ديباال ،كري�ستيانو.
�أتاالنتا :غوليني ،تولوا ،بالومينو،
دجيم�سيتي ،هاتيبور ،دي رون،
فرولري ،غوزني�س� ،إيلي�سيت�ش،
غوميز ،زاباتا.

فجرت �إحدى ال�صحف
مفاج�أة
الإيطالية
بت�أكيدها
كبرية
على وجود نية لـ
�أندريا �أنييلي رئي�س
جوفنتو�س ،يف �إقالة
املدير الريا�ضي احلايل
فابيو باراتي�شي ،مع
�إمكانية �إعادة الرئي�س
الأ�سبق
التنفيذي
ماروتا،
جو�سيبي
حيث يعود التفكري يف
هذا اخليار �إىل عدم
تقبل رئي�س "اليويف"
العمل الذي يقوم به
خا�صة
باراتي�شي،
خياره يف املو�سم املا�ضي
ب�إبعاد املدرب ما�سيمو
وتعوي�ضه
�أليغري
بـ ماوري�سيو �ساري،
وحتى دون اللجوء
�إىل ماروتا ،ف�إن �أنييلي
لديه خيارات �أخرى لتعوي�ض باراتي�شي.

ماروتا" :عودتي �إىل اليويف؟ �إنها بالت�أكيد �أخبار زائفة"

رد ماروتا بدوره على الأخبار املنت�شرة حول �إمكانية عودته �إىل "اليويف" كمدير
تنفيذي ،ف�أجاب بالقول�" :إنها بالت�أكيد �أخبار زائفة� ،أنا مرتبط بـ الإنتري� ،أنا
بخري يف ميالنو و�أعمل لهذا النادي� ،إنني متحم�س كثريا لتحقيق �أهداف هذا
النادي الذي لديه تاريخ كبري� ،أريد حتقيق النتائج اجليدة وهو ما ي�أتي من خالل
التعاون وال�صرب ،نحتاج �إىل راحة البال لتحقيق الأهداف املهمة ،فنحن نتطور
�شهرا تلو الآخر واليوم نحن بحاجة �إىل الهدوء واال�ستقرار".

�أداما تراوري يف مفكرة باراتي�شي لكن يف حدود املعقول

ان�ضم جوفنتو�س �إىل ال�صراع مع الأندية الإجنليزية الكبرية للظفر بخدمات �أداما
تراوري جنم وولفرهامبتون ،حيث �أو�ضحت �شبكة "ميديا�سيت" الإيطالية �أن النجم
الإ�سباين ذا الأ�صول املالية ،موجود بالفعل يف مفكرة "اليويف" ،لكن النادي لي�س
م�ستعدا يف نف�س الوقت للدخول يف مزايدات ،بل يحر�ص على تر�شيد نفقاته وعدم
دفع �أموال كبرية يف املريكاتو احلايل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"اليويف" يحول �أنظاره �إىل �آالن بدل بوغبا

يدرك جوفنتو�س متام الإدراك �أن �إعادة النجم الفرن�سي بول بوغبا �إىل الفريق
لي�ست مهمة �سهلة على الإطالق ،بل هي مهمة �أ�شبه بامل�ستحيلة خالل ال�صائفة
احلالية ،لذلك فهو يُركز على التعاقد مع �أ�سماء �أخرى بدل جنم مان�ش�سرت يونايتد،
وعلى ر�أ�س القائمة ،يتواجد ا�سم النجم الربازيلي �آالن ،حيث تبلغ مطالب �إدارة
نابويل  45مليون �أورو� ،إال �أن �إدارة "اليويف" على ا�ستعداد لإقحام العبني �آخرين يف
ال�صفقة ،على �أمل تخفي�ض القيمة ،والأمر يتعلق بعنا�صر ال تدخل �ضمن ح�سابات
�ساري ،على غرار املدافع روجاين �أو بيليغريني ورومريو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات�صاالت �أولية بني جوفنتو�س وجنم �أجاك�س ال�صاعد

�أكد تقرير موقع "كالت�شيو مريكاتو" �أن املدير الريا�ضي فابيو باراتي�شي ،با�شر بالفعل
ات�صاالت �أولية مع وكيل �أعمال النجم ال�صاعد �سريجينيو دي�ست ،حيث يُعترب �صاحب
 19عاما واحدا من الالعبني امل�ستهدفني ،بغية �ضمان م�ستقبل الفريق ،وهو العب
�أمريكي ،ب�إمكانه اللعب �سواء على ميني �أو ي�سار الدفاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحو ج�س نب�ض �أتاالنتا اليوم من �أجل غو�سينز

يُحاول جوفنتو�س ا�ستغالل ا�ستقباله �أتاالنتا اليوم ،حتى يج�س نب�ض �إدارة املناف�س،
ب�ش�أن جنمها الأملاين روبني غو�سينز ،ويتواجد الظهري الأي�سر املت�ألق هذا املو�سم ،يف
مفكرة "اليويف" منذ فرتة ،يف ظل رغبة الطاقم الفني يف تعزيز الرواق الأي�سر املو�سم
املقبل ،لكن "البيانكونريي" مل يُحدد حتى الآن موقفه النهائي جتاه الالعب ،مبا �أن
الفريق لديه خيارات �أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيورنتينا وبينيفينتو يتابعان ماندزوكيت�ش

يتواجد الكرواتي ماريو ماندزوكيت�ش يف و�ضعية حرة ،بعدما ف�سخ عقده بالرتا�ضي
قبل �أيام مع نادي الدحيل القطري ،ما ربطه خالل ال�ساعات الفارطة بالعديد من
الأندية ،بينها الإنتري ،لكن الطاقم الفني لـ "النرياتزوري" ال يبدو متحم�سا للفكرة،
حيث �أو�ضحت تقارير �صحفية ب�أن ناديني من �إيطاليا يُتابعان فعال جنم "اليويف"
الأ�سبق ويتعلق الأمر بال�صاعد اجلديد بينيفينتو وكذلك فيورنتينا.

�ساري�" :أتاالنتا
يف �أف�ضل �أحواله
وهو مناف�س
�صعب جدا"

ن�شط ماوري�سيو �ساري ندوة
�صحفية �أم�س ،للحديث عن مباراة
�أتاالنتا ،فكان له كالم حول �صاحب املركز الثالث الذي
و�صفه باملناف�س ال�صعب ،فقال مدرب "اليويف"�" :إنها مرحلة
مهمة من املو�سم� ،أتاالنتا يف هذا الوقت من املو�سم هو �أف�ضل
�أحواله ،خا�صة خارج الديار ،لذلك هو مناف�س �صعب جدا".

"كنا �سنخ�سر يف ميالنو حتى بح�ضور
ديباال"

حول �إن كان الفريق قد ت�أثر بغياب جنمه الأرجنتيني باولو
ديباال ،يف ميالنو ،ما �أدى �إىل ال�سقوط غري املتوقع يومها،
ر�أى �ساري �أن ذلك غري �صحيح ،ف�أجاب قائال" :ال �أحد ي�شكك
يف ديباال كموهبة مطلقة ،لكن �أعتقد �أننا كنا �سنخ�سر معه
�أي�ضا" ،ثم فند �أن يكون الأرجنتيني الآخر غونزالو هيغواين
قد خرج غا�ضبا ال�ستبداله يف مباراة ميالن.

"قرعة رابطة الأبطال ال تهمني �أبدا
فلديّ هدف واحد فقط الآن"

تعرف جوفنتو�س على هوية مناف�سيه القادمني ،يف حال
جتاوزه عقبة ليون يف �إياب ثمن نهائي رابطة �أبطال �أوروبا،
لأنه �سيكون يف مواجهة املت�أهل بني مان�ش�سرت �سيتي وريال
مدريد يف ربع النهائي ،لكن امل�س�ؤول الأول عن العار�ضة
الفنية� ،أكد على عدم اهتمامه �أبدا بالقرعة ورد حول
�س�ؤال يتعلق بها" :ال تهمني قرعة رابطة الأبطال ،الآن
لدينا هدف واحد فقط وهو الدوري ،ثم بعد ذلك �سنفكر
يف ليون".

يطالب بـ  50مليون �أورو

نابويل يوا�صل و�ضع العراقيل
لـ "اليويف" ب�ش�أن ميليك

يعترب جوفنتو�س من بني �أكرث الأندية اهتماما بفكرة التعاقد
مع �أركاديوز ميليك ،يف ظل العالقة اجليدة التي تربط
املهاجم البولوين باملدرب ماوري�سيو �ساري ،لكن �إدارة نابويل
لي�ست متحم�سة على الإطالق لل�صفقة ،خا�صة �أنها ال حتبذ
فكرة انتقال ركائزها �إىل �أندية مناف�سة يف "الكالت�شيو"،
لذلك با�شرت و�ضع العراقيل ،وبينها حتديد �سعر ميليك بـ
 50مليون �أورو ،رغم �أن عقد الالعب ينتهي بعد عام فقط،
يف وقت اتفقت فيه �إدارة "اليويف" يف وقت �سابق مع النجم
البولوين ووعدته بتقدمي راتب �سنوي ي�صل �إىل  5ماليني
�أورو.

�إدراج بريناردي�سكي يف ال�صفقة هو
احلل لكن الالعب غري موافق

ت�ؤكد التقارير ال�صحفية �أن ال�سبيل الوحيد لنادي جوفنتو�س
من �أجل الظفر بخدمات ميليك ،يتمثل يف �إدراج جنمه
فيديريكو بريناردي�سكي يف ال�صفقة ،على اعتبار �أن نابويل
مهتم ب�شدة بفكرة التعاقد مع الدويل الإيطايل البالغ من
العمر  26عاما ،ولو �أن ذلك مير �أوال عرب موافقة املدرب
�ساري� ،إال �أن عائقا �آخر يُجابه الطرفني ،وهو رف�ض الدويل
الإيطايل نف�سه فكرة االلتحاق بـ "البارتينوبي" ،لأنه مينح
الأولوية يف حال مغادرته "اليويف" ،لالنتقال �إىل الدوري
الإجنليزي املمتاز ،خا�صة �أن الأندية هناك ،قادرة على
توفري راتب مرتفع له.

الكازيت وكييزا "اخلطة ب"
بالن�سبة لـ "اليويف"

ي�ضع "اليويف" كل االحتماالت يف احل�سبان ،لذلك جهز
بالفعل خطة بديلة يف حال ف�شله يف الظفر بخدمات ميليك،
حيث ي�ستهدف الفرن�سي �أليك�سندر الكازيت مهاجم �أر�سنال
والذي يُعترب خيارا جيدا بالن�سبة لـ �ساري ،كما يتواجد
املهاجم فيديريكو كييزا كهدف لـ "ال�سيدة العجوز" ،ولو �أن
�إدارة فيورنتينا تطالب بـ  70مليون �أورو ،لكن �إمكانية �إدراج
الأرجنتيني غونزالو هيغواين يف ال�صفقة كفيلة بتخفي�ض
القيمة املطلوبة.

دخل الإنتري مباراته الأخرية �أمام هيال�س فريونا ،بنية ت�سجيل فوز ،ي�سمح له بت�شديد اخلناق �أكرث
على الو�صيف الزيو وتقلي�ص الفارق عن املت�صدر جوفنتو�س �إىل  8نقاط ،لكنه وجد نف�سه ،يُ�ضيع
مركزا وينزل �إىل ال�صف الرابع ،بعدما اكتفى بالتعادل يف فريونا بنتيجة ( ،)2-2مع فوز �أتاالنتا الذي
�سمح له بت�سلق جدول الرتتيب نحو املركز الثالث ،بالتايل ف�إن الإنتري رف�ض الهدية التي قدمها
ليت�شي له ،حني �أطاح بالو�صيف الزيو قبل يوم عن مباراة فريونا ،ل ُي�صبح الآن مُ هددا بـ �أتاالنتا
و�سيعمل على �إنهاء املو�سم يف املركز الثالث على الأقل.

كونتي�" :ض ّيعنا الكثري من النقاط املهمة ب�سبب الإهمال"

علق �أنطونيو كونتي حول التعادل الذي اكتفى به الإنتري يف فريونا ،من خالل ت�صريحاته بعد
نهاية املواجهة ،فقال" :خيبة �أمل بالنظر �إىل �أن فريونا مل يقم ب�أي حماولة على املرمى خالل
ال�شوط الثاين ،لقد كانت لدينا فر�صة لقتل املباراة� ،أت�أ�سف لأنهم �سجلوا من خط�أ جانبي ،نعرف
ب�أن هناك العديد من اجلوانب يجب علينا حت�سينها ،نحن نعمل بجد من �أجل ذلك ،يف بع�ض الأحيان
ن�صححها ويف البع�ض الآخر يتطلب الأمر وقتا �أطول" ،ثم �أ�ضاف" :كنت العبا ،لذلك ندرك �أنه �إن
�أردنا الوقوف على �شيء مهم ،فيجب تقليل مثل هذه الإهماالت وحت�سني �أنف�سنا ،للأ�سف فقدنا
نقاطا ثقيلة ب�سبب الإهمال".

"ال ميكن لوم الالعبني على �صعيد االلتزام والت�صميم"

�أبعد كونتي امل�س�ؤولية عن العبيه ،من حيث االلتزام والت�صميم ،على عك�س ما كان عليه احلال يف
املباريات املا�ضية ،فقال يف هذا ال�ش�أن" :من حيث االلتزام والت�صميم ،ال ميكنني لوم عنا�صري على
الإطالق" ،وقال كذلك" :نحن نعمل بجد و�أعتقد �أن العمل الذي نقوم به ميكن ر�ؤيته فوق امليدان،
لكننا بحاجة �إىل التفكري ب�أننا فقدنا فعال العديد من النقاط املهمة ،ذلك يجب �أن يوفر لنا الدافع
للتح�سن ،بناء اخلربة يجب �أن ي�ساعدنا �إىل �إدارة مواقف معينة ب�شكل �أف�ضل".

"هناك عدة �أ�شياء �إيجابية لكن النتائج هي الأهم"

اعرتف مدرب الإنتري ب�أن الفريق حت�سن ،لكنه �شدّ د على �ضرورة ح�ضور النتائج ،فقال" :هذا هو
فريقي و�أنا هو املدرب ،لكن �إن �ألقيت نظرة على الأرقام بالتف�صيل ،فنحن نتحدث عن فريق لديه
�أكرب ن�سبة ا�ستحواذ منذ انطالق الدوري والأكرث ت�سجيال منذ عودة املناف�سة ،هناك العديد من
الأ�شياء الإيجابية ولكن احل�صول على النتائج هو الأهم ،لقد كنا �أقوياء يف بع�ض املواقف ولكن مع
�سلبيات �أي�ضا� ،سنحاول حتقيق �أق�صى ا�ستفادة ممكنة من كل موقف".

"يجب املوا�صلة �سواء كنا �سنقاتل على �شيء ما �أم ال"

دعا كونتي العبيه �إىل �ضرورة موا�صلة تقدمي الأف�ضل يف قادم املواعيد� ،سواء كانت للفريق �أهداف
يلعب عليها �أم ال ،يف �إ�شارة �إىل ت�ضييع الإنتري كل حظوظه يف التتويج باللقب ،ف�أ�ضاف التقني
الإيطايل" :كنا نريد تقلي�ص الفارق �إىل  8نقاط عن جوفنتو�س ،مل نفكر �أبدا يف الرتتيب ،نحن
نتطلع �إىل امل�ستقبل ويجب اال�ستمرار بغ�ض النظر �إن كنا �سنقاتل على �شيء ما ،يجب �أن تكون هذه
العقلية ال�سائدة� ،آ�سف لأننا �ضيعنا نقاطا مهمة جدا ،لو جمعناها ،كنا �سنتحدث عن �إنتري قريب".

جميع نجوم اإلنتير تحت تهديد غضب المدرب
لوكاكو الوحيد غري القابل للم�س بالن�سبة لـ كونتي

�أو�ضحت تقارير �إيطالية �أن غ�ضب املدرب �أنطونيو كونتي ،على خلفية التعرثات الأخرية والتي
فوتت على الفريق فر�ص حقيقية االلتحاق باملت�صدر جوفنتو�س ،يُهدد عدة العبني يف ت�شكيلة
"النرياتزوري" ،حيث بعث كونتي ر�سالة وا�ضحة �إىل جنومه ،ي�ؤكد فيها ب�أن كل واحد منهم �سيكون
حتت املجهر خالل املباريات القليلة املتبقية ،ق�صد ح�سم م�ستقبلهم قبل انطالق املو�سم اجلديد،
وذكرت م�صادر داخل بيت الإنتري �أن الالعب الوحيد غري القابل للم�س هو البلجيكي روميلو لوكاكو
والذي يلقى �إعجاب املدرب كونتي� ،إذ �سيكون من �أبرز العنا�صر املُعول عليها يف املو�سم املقبل ،على
عك�س الركائز الأخرى التي تبقى مُ هددة مبق�صلة كونتي ،حتى لو تعلق الأمر ب�أ�سماء مثل ميالن
�سكرينيار �أو مار�سيلو بروزوفيت�ش.

كونتي" :روميلو العب مهم بالن�سبة لنا"

يف �سياق �آخر ،تعر�ض النجم البلجيكي لإ�صابة جعلته ي�ستبدل بـ الأرجنتيني لوتارو مارتينيز قبل
ربع �ساعة عن نهاية مباراة فريونا ،وهي الإ�صابة التي مل يت�ضح بعد مدى خطورتها ،لكن كونتي
كان له تعليق حولها ،فقال" :كان لديه م�شكل يف الع�ضلة املقربة ،ن�أمل �أال يكون الأمر خطريا ،فـ
روميلو العب مهم بالن�سبة لنا".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماروتا يزكي فكرة التعاقد مع جنم من ال�صف
الأول وكونتي يرف�ض التعليق!

زكى املدير الريا�ضي لـ الإنتري فكرة التعاقد هذه ال�صائفة مع جنم من ال�صف الأول ،حتى مينح
الفريق ال�شخ�صية التي يحتاج �إليها من �أجل العودة �إىل التتويجات يف امل�ستقبل القريب ،حيث �أجاب
جو�سيب ماروتا عن �س�ؤال يف هذا ال�ش�أن عرب �شبكة "�سكاي" ،فقال�" :أوافق على �أنها خطوة يف خلق
عقلية الفوز ،حتى لو لن يكون الأمر �سهال جلعله ي�أتي"ُ ،
وطرح �س�ؤال �آخر على �أنطونيو كونتي،
يتعلق بت�صريح ماروتا ،لكن مدرب الإنتري رف�ض التعليق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانتي ا�سم جديد �ضمن اهتمامات الإنتري

يرتبط نادي الإنتري كثريا ب�سوق االنتقاالت خالل الفرتة الأخرية ،خا�صة �أن الإدارة مبوافقة
�أنطونيو كونتي على ا�ستعداد للقيام بالعديد من ال�صفقات ،على �أمل النهو�ض بالفريق يف املو�سم
املقبل ،ومن بني الأ�سماء التي ارتبطت م�ؤخرا بـ "النرياتزوري" ،الدويل الفرن�سي نغولو كانتي ،حيث
تداولت �أخبار حول نية الإنتري يف ا�ستقدام بطل العامل ،يف ظل وجود �إمكانية ال�ستغناء ت�شيل�سي
عن خدماته هذه ال�صائفة.
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الأملاين با�شر معاينة
الالعبني املطلوبني

مالك ميالن مينحون
راجننيــك
مليون �أورو حت�سبا
لـ "املريكاتو"
�أبدت �رشكة "�إيليوت" الأمريكية جاهزيتها لتخ�صي�ص ميزانية كبرية
للتعاقدات ال�صيفية ،حيث ك�شفت �صحيفة "ال غازيتا ديلو �سبورت" قيمة
املبلغ الذي جهزته ال�رشكة املالكة لنادي ميالن ق�صد ت�سخريه لـ الأملاين
رالف راجننيك ،املدرب اجلديد لـ "الرو�سونريي" ،على �أمل بناء فريق
تناف�سي ميكنه التطلع �إىل التتويج بالألقاب املو�سم القادم ،وميكن ملدرب
اليبزيغ ال�سابق جلب الالعبني املطلوبني لتعزيز ت�شكيلته مقابل  160مليون
�أورو ،بزيادة تقدر بـ  100مليون �أورو مقارنة بال�سوق ال�صيفية املا�ضية،
ح�سب "ال غازيتا ديلو �سبورت" ،وهو ما ي�ؤكد �أن �رشكة "�إيليوت" تراهن
على عودة العمالق الأحمر والأ�سود �إىل الواجهة كما �أنها تعتمد على طريقة
راجننيك يف دعم الكفاءات ال�شابة ،ق�صد اال�ستثمار يف الالعبني �صغار ال�سن
على املدى الق�صري واملتو�سط.

"كيكر" تنفي توقيع الأملاين على �أي عقد حتى الآن

يف الوقت الذي ت�رص فيه و�سائل الإعالم الإيطالية على �أن راجننيك ح�سم
موقفه ووقع عقدا �أوليا مع "الرو�سونريي" ،ف�إن يومية "كيكر" ال�شهرية نقلت
عن حميط املدرب �صاحب  60عاما نفيه القاطع وجود �أي اتفاق نهائي مع
م�س�ؤويل "الرو�سونريي" ،رغم �أن املفاو�ضات قطعت �أ�شواطا طويلة ،وك�شفت
ال�صحيفة الأملانية املعروفة �أن القرار الأخري حول تعيني راجننيك مدربا
لـ ميالن �سيتخذ عقب اجلولة الأخرية من الكالت�شيو هذا املو�سم� ،أي مطلع
�شهر �أوت املقبل ،وهو ما يطرح احتماال ولو �ضئيال لبقاء �ستيفانو بيويل يف
من�صبه وطي �صفقة ا�ستقدام راجننيك ،خا�صة �إذا وا�صل "الأ�صلع" �سل�سلة

يمتلك عرضا من االتحاد اإليطالي لكرة القدم

مالديني يرف�ض من�صب نائب رئي�س ميالن

ك�شفت تقارير �إيطالية فحوى
االجتماع الذي عقده املدير
التنفيذي يف نادي ميالن،
�إيفان غازيدي�س ،مع الأيقونة
واملدير الفني باولو مالديني،
على خلفية اقرتاب الفريق
من التعاقد الر�سمي مع املدرب
الأملاين رالف راجننيك ،لت�ؤكد
�أن �أ�سطورة "الرو�سونريي"
وقائده التاريخي يرف�ض متاما
اال�ستمرار مع النادي يف ظل
الهيمنة املتوقعة لـ راجننيك
على خمتلف الأدوار يف الفريق،
وذكر موقع "كالت�شيو مريكاتو"
�أن غازيدي�س اقرتح من�صب نائب الرئي�س على مالديني� ،إال �أن
الأخري رف�ض فكرة التحول �إىل جمرد واجهة �أو رمز للنادي،
مقارنة ب�أدواره احلالية كمدير فني له كلمته بالن�سبة
للتعاقدات وحتى حق الت�شاور مع املدرب الرئي�سي ،فيما
يبدو �أن الظهري الأي�سر التاريخي للكرة الإيطالية يعار�ض
من الأ�سا�س فكرة جلب راجننيك.

�أبواب االحتاد الإيطايل مفتوحة �أمامه

على �ضوء اقرتاب مالديني من ترك من�صبه يف ميالن ،برزت �إىل
ال�سطح احتماالت تتعلق باخلطوة املوالية يف م�شواره كم�س�ؤول،
حيث ذكرت "كالت�شيو مريكاتو" �أن االحتاد الإيطايل لكرة القدم
تقدم مبقرتح �إىل مالديني من �أجل التحاقه بهيئة "كلوب �إيطاليا"
التي تعمل على التن�سيق داخل املنتخبات الإيطالية يف خمتلف الفئات،
وحت�سرت جماهري ميالن كثريا على الرحيل الو�شيك لـ مالديني،
خا�صة �أن ب�صمات الأخري كانت وا�ضحة من خالل ال�صفقات
اجليدة التي عقدها "الرو�سونريي" مطلع املو�سم ومقابل مبالغ
قليلة ،حتديدا التعاقد مع بن نا�صر ،ثيو هرينانديز ،لياو
وريبيت�ش ،علما �أن القيمة ال�سوقية لالعبني املذكورين
ارتفعت مبقدار ال�ضعف خالل �سنة واحدة.

ميالن يناق�ش مع الوكيل
رم�ضاين �صفقات بقيمة 130
مليون �أورو

ك�شفت طبعة �أم�س من �صحيفة "كوريريي ديلو
�سبورت" �أن م�س�ؤويل ميالن اجتمعوا بوكيل
الأعمال املقدوين فايل رم�ضاين ق�صد عقد عدة
�صفقات مع موكليه ،ت�صل قيمتها الإجمالية حلوايل 130
مليون �أورو ،وذكر امل�صدر �أن املفاو�ضات الأولية انطلقت
حول املهاجم �أنتي ريبيت�ش� ،إذ يرغب الرو�سونريي يف
�شراء عقده نهائيا من �أينرتاخت فرانكفورت الأملاين ،كما
فتح املجال �أي�ضا للتباحث حول ال�صربي الآخر لوكا يوفيت�ش
مهاجم ريال مدريد ،وهي ال�صفقة التي لن تقل قيمتها عن
 60مليون �أورو� ،إ�ضافة �إىل مواطنيه نيكوال ميلينكوفيت�ش
ودو�سان فالهوفيت�ش من فيورنتينا ،حيث �أن الأول هدف
رئي�سي لتعزيز خط الدفاع �أما الثاين ف�صفقة بديلة يف حال
ف�شل عملية التعاقد مع يوفيت�ش.

انت�صاراته على ر�أ�س العار�ضة الفنية لـ "الرو�سونريي".

و"�سكاي" ت�ؤكد معاينته مباراة هيال�س فريونا ـ الإنتري

اجلولة  32من الدوري الإيطايل

الزيو يبحث عن االنت�صار لتجنب االنهيار

يطمح
الزيو روما
ال �ستعا د ة
تو ا ز نه
ل
خال
ا �ست�ضا فته
�سا �سو �سو
م�ساء اليوم،
يف افتتاح
مبا ر يا ت
اجلولة 32
من الدوري
الإ يطا يل ،
م�ستهد فا
ا لعو د ة
�إىل �سكة
االنت�صارات
بعد
هزميتني متتاليتني �أمام ميالن ثم ليت�شي ،حيث �أن حتقيق النقاط الثالث �سي�ضمن لأ�شبال �سيموين
�إنزاغي اقتطاع ت�أ�شرية دوري الأبطال ب�شكل ر�سمي ،كما �أنها �ستبقي ولو ب�صي�ص �أمل �صغري من �أجل
العودة �إىل �سباق "ال�سكوديتو" ،خا�صة �أننا على بعد � 10أيام فقط عن قمة نهاية املو�سم �أمام املت�صدر
جوفنتو�س ،من جهته ،يبدو �سا�سو�سو مناف�سا عنيدا وندا خطريا لـ "البيانكو�سيلي�ستي"� ،إذ مل يخ�سر
�أ�شبال املدرب ال�شاب روبريتو دي زيربي �أي مباراة خالل �آخر  5جوالت ،من بينها  3ان�صارات متتالية
�سجلوا خاللها  15هدفا ،ليكون دفاع الزيو املتعرث �أمام حتد �صعب جدا ويف وقت ح�سا�س.

يف مو�ضوع �آخر يعار�ض ما ن�رشته "كيكر" ،زعمت �شبكة "�سكاي
�إيطاليا" �أن راجننيك با�رش عمله ولو ب�شكل غري ر�سمي ،حيث �أنه عاين
مواجهة هيال�س فريونا و�إنتري ميالن �سهرة �أول �أم�س ،وذلك من وراء �شا�شة
التلفزيون ،ق�صد مراقبة متو�سط امليدان ال�شاب ماتيو بي�سينا ،جنم هيال�س،
من �أجل اتخاذ القرار الأخري ب�ش�أن �ضمه �إىل ت�شكيلته �أو العدول عن الفكرة،
وكان بي�سينا قد غادر ميالن �صوب �أتاالنتا �صيف  ،2017قبل �أن يقرر الأخري
�إعارته خالل املو�سم اجلاري نحو هيال�س ،لكن ت�ألقه ال�شديد دفع م�س�ؤويل
ميالن �إىل درا�سة فكرة ا�سرتجاعه ،وهو ما ين�ص عليه عقده� ،رشط دفع 40
�إىل  60باملائة من قيمة �صفقة انتقاله ال�سابقة خارج �أ�سوار ميالن ،والتي
ال تزيد عن  1,7مليون �أورو.

مشكلة إرهاق الالعبين تقلق إنزاغي

"السلطان" يقصف بالثقيل مجددا

نحــو غيــاب �سافيتـــ�ش �أمــام �سا�ســولو

زالتان" :ميالن احلايل دون طموحاتي
ف�أنا �ألعب للتتويج �أو �أبقى يف املنزل"

�أطلق زالتان �إبراهيموفيت�ش مرة �أخرى ت�صريحات نارية ،هاجم من
خاللها �سيا�سات ناديه ميالن ،كما �أ�شار ب�شكل مبا�شر �إىل �أنه لن يبقى مع
"الرو�سونريي" املو�سم القادم �إذا ما بقي الو�ضع على ما هو عليه ،ليكون
االحتمال الأقرب بالن�سبة لـ ال�سويدي املثري للجدل هو عدم جتديد
عقده ،وقال "ال�سلطان" يف ت�صريحات �أدىل لها ملجلة "�سبورت ويك" التي
ت�صدر عن جريدة "ال غازيتا ديلو �سبورت" ال�شهرية�" :إبرا يلعب للتتويج
ب�شيء ما �أو يبقى يف املنزل� ،أو�ضاع نادي ميالن لي�ست جيدة ،لذا �إذا بقي
الو�ضع على حاله فغالبا لن �أ�ستمر مع الفريق املو�سم القادم ،ولدت كي
�أكون العب كرة قدم و�س�أبقى الأف�ضل يف هذه الريا�ضة".

"�ألعب جمانا لـ ميالن ،الآن �أريد اللعب يف مكان
حيث جتد كلماتي من يقدرها"

تابع زالتان يف مقتطفات من احلوار الذي �ست�صدره املجلة خالل عددها
ال�صادر بداية من اليوم ال�سبت�" :أخربوين �أن التقاعد يف الدوري الأمريكي
�سهل ،لذا قررت العودة �إىل ميالن� ،أنا هنا من �أجل ال�شغف ال غري ،لأنني
يف الأ�سا�س �ألعب جمانا" ،وتابع حول تفكريه يف التوقف خالل جائحة
كورونا" :خالل فرتة التوقف التي ت�سبب فيها الوباء ،قلت يف نف�سي رمبا
�أمر ما يحاول �إخباري ب�ضرورة االعتزال ،حل�سن احلظ عدنا ال�ستكمال
املو�سم كما �أن ع�ضالتي �ساعدتني على العودة رغم الإ�صابة،
"�إبرا" دائما هكذا لكن الأطباء طالبوين بالرتيث ،ال يزال لدي
ال�شغف ملمار�سة الكرة� ،س�أذهب �إىل مكان حيث �أجد يل بع�ض
ال�سيطرة ،ولي�س يف مكان ال ت�ساوي كلماتي فيه �شيئا".

"�أنا وميالن �أكرب من جمرد الت�أهل
للدوري الأوروبي"

�أكد �إبراهيموفيت�ش �أن الأو�ضاع التي مير بها ميالن
حاليا جتعله يفكر مليا يف �إنهاء جتربته بعد مو�سم
واحد ،خا�صة �أن "الرو�سونريي" يقرتب فقط من
�ضمان ت�أ�شرية الدوري الأوروبي ،وهو ما ال يتنا�سب معه،
وقال ال�سويدي يف هذا ال�سياق�" :س�أرى كيف ت�سري
الأمرو خالل ال�شهرين القادمني� ،س�أراقب �أي�ضا ما
مير بها النادي ،الو�ضع احلايل ال ي�سر وغالبا
لن ت�شاهدوين يف ميالن العام القادم"،
و�أ�ضاف�" :إبرا لي�س العبا ي�شارك يف
الدوري الأوروبي ،وال ميالن الفريق
الذي يكون هدفه جمرد احل�ضور يف
تلك امل�سابقة ،اجتمعت �سابقا باملدير
التنفيذي غازيدي�س ،قلت له �إن
ميالن احلايل لي�س ذلك الفريق
الكبري الذي لعبت فيه �سابقا،
طلبت تف�سريات حول امل�ستقبل،
من �أجلي ومن �أجل الفريق ككل".

""من هو راجننيك؟،
ال �أعرفه"

خالل ذات الت�صريحات� ،أتى
�إبراهيموفيت�ش على قطع �آخر خيط
قد يربطه املو�سم القادم بـ ميالن،
حيث �أنه جتاهل احلديث عن الأملاين
رالف راجننيك ،املدرب القادم لـ
"الرو�سونريي" ،فرغم �أن �سمعة
الأخري �سبقته �إىل خمتلف �أرجاء
العامل ب�سبب الب�صمة التي تركها يف
نادي اليبزيغ� ،إال �أن ال�سويدي �أكد
عدم معرفته بذلك اال�سم �أو ال�شخ�ص،
وقال يف �إجابته" :راجننيك؟ ،ال �أعرف
حتى من يكون هذا ال�شخ�ص".

التشكيلتان المحتملتان:

الزيو� :سرتاكو�شا ،لويز فيليبي� ،أ�سريبي ،رادو ،الزاري ،ليفا ،بارولو ،لوي�س �ألبريتو ،لوكاكو،
كاي�سيدو� ،إميوبيلي.
�سا�سولو :كون�سيلي ،مولدور� ،شريي�شيز ،ماغناين ،كريياكولو�س ،ماغنانيلي ،لوكاتيلي ،برياردي،
تراوري ،بوغا ،كابوتو.

�أدار احلظ ظهره لـ �سيموين �إنزاغي وفقا لتعليقات ال�صحافة الإيطالية ،كيف ال وتعداده يعاين كثريا
من الإرهاق يف الفرتة الأخرية ،الأمر الذي يهدده مبزيد من اخليبات خالل الفرتة املقبلة ،حيث
ك�شفت �أحدث الأنباء املتعلقة بت�شكيلة الزيو �أن متو�سط امليدان �سريجي ميلينكوفيت�ش�-سافيت�ش
مل يتعاف بعد من الإرهاق احلاد الذي عانى منه وكلفه التواجد على مقاعد البدالء خالل مواجهة
ليت�شي الأخرية ،كما �أن بديله املعتاد لوكا�س ليفا يعاين هو الآخر من تزول يف احلالة البدنية،
لتكون جاهزية الالعبني هي العدو الرئي�سي ملخططات �إنزاغي يف الفرتة الأخرية

�إنزاغي" :لي�ست لدينا �أي �أعذار"

حتدث �إنزاغي خالل الندوة ال�صحفية التي ن�شطها �أم�س حول �أهمية النقاط الثالث �أمام �سا�سولو،
من �أجل البقاء يف ال�سباق ،وكذا �إنقاذ املعنويات من التحطم ،فقال�" :صعب جدا اللعب كل � 3أيام،
خا�صة �أننا نعاين غيابات عديدة ،لكن ال عذر لدينا ويجب �أن ن�ستعيد طريق االنت�صارات ،نتحلى
بالهدوء يف الوقت الراهن ،رمبا خاننا احلظ يف الفرتة املا�ضية ب�سبب الإ�صابات التي حلقت بعنا�صرنا
الأ�سا�سية ،لكن جاء الوقت لكي ن�ستفيق".

"الذئاب" تطمح للت�أكيد بعد ال�صحوة

يبحث
نادي روما
عن ت�أكيد
ته
�صحو
من النتائج
ا ل�سلبية ،
عندما يتنقل
�إىل بري�شيا
م�ساء اليوم
بر�سم اجلولة
من
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الكالت�شيو� ،إذ
يطمح �أ�شبال
ا لرب تغا يل
با و لو
ن�سيكا
فو
�إىل حتقيق
ا نت�صا ر هم
الثاين على التوايل ،بعد �سل�سلة من  3انهزامات حطمت طموحات "الذئاب" يف الت�أهل �إىل دوري
الأبطال املو�سم القادم ،وكان روما قد انت�صر ب�صعوبة كبرية م�ساء الأربعاء �أمام بارما ،لي�ستعيد بع�ضا
من توازنه ،ما يجعل التنقل �إىل بري�شيا �صاحب املركز ما قبل الأخري يف جدول الكالت�شيو ،مثاليا من
�أجل رفع املعنويات وا�ستعادة امل�سار ال�صحيح قبل  7جوالت عن نهاية املو�سم ال�شاقة.

التشكيلتان المحتملتان:

بري�شيا :يورونني� ،سابيلي� ،شان�سيلور ،ماتيو� ،سيمربيني ،بيارنا�سون ،تونيلي ،دي�سينا ،زمرال،
توريرو�سا ،دوناروما.
روما :لوبيز� ،إيبانيز ،فازيو ،مان�شيني ،باراكو�ستا ،فريوتو ،دياوارا ،كوالروف ،كارلي�س برييز،
بيليغريني ،دزيكو.

فون�سيكا يف حرية ب�سبب عقوبة خميتاريان وكري�ستانتي

يجد باولو فون�سيكا نف�سه م�ضطرا مرة �أخرى للتعامل مع غيابات وازنة يف ت�شكيلته ،والبداية
من خط الدفاع الذي �سيفتقد كري�س �سمالينغ مرة �أخرى ب�سبب الإ�صابة ،بالإ�ضافة �إىل بريان
كري�ستانتي املعاقب ،ليكون جيانلوكا مان�شيني وحيدا من بني الأ�سا�سيني يف العادة على م�ستوى
املحور الثالثي الذي بات يعتمده فون�سيكا ،مع احتمال تدعيمه بالثنائي فازيو و�إيبانيز ،ويتجه روما
�إىل تغيري �آخر ح�سا�س على م�ستوى العمل الهجومي ،يف ظل عقوبة الإيقاف �ضد الأرميني هيرنيك
خميتاريان ،ما ير�شح الإ�سباين كارلي�س برييز �أو جا�سنت كاليفرت للم�شاركة على م�ستوى الرواق
ودعم املهاجم البو�سني �إيدن دزيكو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تكتل من �أمريكا اجلنوبية يريد �شراء روما

ذكرت �شبكة "كالت�شيو مريكاتو" الإيطالية يف �أحدث الأنباء املتداولة حول م�ستقبل نادي روما،
�أن تكتال لرجال الأعمال وامل�ؤ�س�سات يف �أمريكا اجلنوبية ،يتواجد يف مفاو�ضات متقدمة مع جيم�س
بالوتا ،مالك الفريق ،وذلك ق�صد �شراء �أ�سهمه واال�ستحواذ على نادي الذئاب ،كما ذكر امل�صدر �أن ذات
التكتل ينوي تعزيز �صفوف روما بكثري من النجوم القادمني من �أمريكا اجلنوبية ،يف �أول ا�ستثمار
بالن�سبة للم�ؤ�س�سات يف تلك املنطقة على م�ستوى الأندية الأوروبية الكبرية.
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الفرنسيون يرون النادي الباريسي في طريق مفتوح للنهائي

"البيا�سجي" يح�صل على �أف�ضل قرعة
وحظوظه يف بلوغ النهائي كبرية
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باري�س �سان جرمان مل يفز على �أي ناد �إيطايل
منذ 1996

يف الوقت الذي يبدو
فيه باري�س �سان جرمان
مر�شحا على الورق لتجاوز
عقبة �أتاالنتا خالل ربع
نهائي رابطة �أبطال �أوروبا
الذي �سيجرى بالعا�صمة
الربتغالية ل�شبونة ،ف�إن
بع�ض الإح�صائيات ت�ؤكد
�أن النادي الباري�سي لطاملا
وجد �صعوبة كبرية جدا
ملا يتعلق الأمر مبواجهة
�أندية �إيطالية ،فالنادي
الباري�سي مل يحقق �أي
فوز يذكر على �أي ناد
�إيطايل منذ �أزيد من 24
عاما بالتمام والكمال،
فمنذ فوزه على بارما �سنة
 ،1996واجه البيا�سجي
الأندية الإيطالية يف
�ست منا�سبات يف خمتلف
املناف�سات الأوروبية ،م�سجال  6تعادالت مقابل هزميتني �أمام جوفنتو�س ،حيث تعادل �أمام كل من
ميالن ذهابا و�إيابا ،ونف�س ال�شيء �أمام كل من بري�شيا (ك�أ�س �إنرت توتو) ونابويل.

تفا�ؤل
يف "ميونيخ"
بعد نتيجة قرعة
رابطة الأبطال

املعطيات باتت خمتلفة و�سيكون مر�شحا بوجود ناميار ومبابي

ح�صل نادي باري�س �سان جرمان على �أف�ضل قرعة ممكنة بعدما و�ضعته نتائجها يف مواجهة
نادي �أتاالنتا يف ربع نهائي رابطة �أبطال �أوروبا ،وهو الفريق الذي يعترب الأ�ضعف على الورق
من بني جميع الأندية الأخرى بالنظر لعدم امتالك العبيه اخلربة الكافية للعب على هذا امل�ستوى،
و�إ�ضافة �إىل مواجهته النادي الإيطايل الذي يعترب مفاج�أة الن�سخة احلالية من رابطة �أبطال �أوروبا،
ف�إن البيا�سجي ويف حال ت�أهله وجتاوزه هذه العقبة مثلما هو منتظر يف نظر الكثريين ،ف�إنه �سيواجه
الفائز من �صدام اليبزيغ و�أتلتيكو مدريد يف ن�صف النهائي ،ما يعني �أن النادي الباري�سي �سيتفادى
مواجهة واحد من الأندية الثالثة �أو الأربعة املر�شحة بقوة لنيل لقب رابطة الأبطال هذا املو�سم.

البداية �ستكون مبباراة مفخخة �أمام مفاج�أة الن�سخة احلالية �أتاالنتا

بالدخول يف التفا�صيل ،ميكن الوقل �إن باري�س �سان جرمان وبقدر ما �سيكون على موعد مع
مباراة �سهلة �أمام �أتاالنتا يف ربع نهائي رابطة البطال بقدر ما �سيكون على موعد مع مواجهة
مفخخة ،وهو ما �أكده اخلرباء خالل ال�ساعات املا�ضية ،فنق�ص خربة �أتاالنتا وعدم امتالكه ت�شكيلة
ت�ضم العبني معروفني �أمر غري كاف ل�ضمان الفوز والت�أهل �إىل ن�صف النهائي ،خا�صة �أن اللقاء
�سيلعب مرة واحدة وعلى ملعب حمايد ،وهو ما يعني �أن كل �شيء يبقى ممكنا وال جمال للتعوي�ض
�أو اال�ستدراك يف حال مفاج�أة غري �سارة� ،إ�ضافة �إىل هذا ف�إن و�صول �أتاالنتا �إىل ربع النهائي مل
ي�أت عن طريق ال�صدفة ،فالأمر يتعلق ب�أحد �أف�ضل الأندية الأوروبية من حيث الأداء و�أي�ضا القوة
الهجومية اخلارقة التي ت�سمح له بالت�سجيل �أمام �أي ناد كان.

ن�صف النهائي �سيكون يف املتناول يف حال جتاوز �أ�شبال غا�سبرييني

يف حال مل ي�سقط باري�س �سان جرمان يف فخ �أتاالنتا ومتكن من جتاوز عقبته ب�سالم ،ف�إنه لن
يجد �أمامه يف ن�صف النهائي واحدا من الأندية املر�شحة لنيل اللقب هذا املو�سم بل �سيواجه الفائز
من لقاء اليبزيغ ـ �أتلتيكو مدريد ،وهما الفريقان اللذان �سيكون مر�شحا �أمامهما على الورق بكل
ت�أكيد ،فـ اليبزيغ وحتى �إن كان قد �أظهر الكثري من الأ�شياء الإيجابية �إىل حد الآن �إال �أنه يبقى
�أقل قوة من باري�س �سان جرمان ،يف حني �أن �أتلتيكو مدريد ورغم ما ميلكه من خربة كبرية �سواء
بالن�سبة لالعبيه �أو مدربه �إال �أنه مل يعد ذلك الفريق القوي الذي ظهر يف الن�سخ املا�ضية ،ما يعني
�أن نادي العا�صمة الفرن�سية �سيكون يف طريق مفتوح لبلوغ النهائي �إذا �أراد فعال وجنح يف ا�ستغالل
حظوظه الكبرية التي باتت بحوزته ما �إن �صدرت القرعة التي جرت �أم�س مبدينة نيون ال�سوي�رسية.

مهما بلغت ال�صعوبات التي �سبق لـ باري�س �سان جرمان �أن واجهها يف وقت �سابق �أمام الأندية
الإيطالية ،ف�إن الأمور تغريت كثريا هذه املرة ،فـ البيا�سجي بات �أكرث �أقوة بف�ضل الرتكيبة الب�شرية
التي ميتلكها يف الوقت الراهن والتي متكنه من مواجهة �أي ناد كان وجتعله يف نظر البع�ض مر�شحا
هو الآخر للفوز برابطة �أبطال �أوروبا ،خا�صة بوجود الثنائي ناميار – مبابي املعول عليه من طرف
املدرب توخيل ،الرئي�س نا�صر اخلليفي وخا�صة اجلماهري لقيادة الفريق للذهاب �إىل �أبعد نقطة
ممكنة من رابطة الأبطال هذا املو�سم ،خا�صة بعد �صدور نتائج القرعة التي جعلت الكثريين
يقتنعون ب�أن البيا�سجي �أمام فر�صة ثمينة لبلوغ النهائي.

ت�صريحات رئي�س �أتاالنتا تغ�ضب �أن�صار وم�س�ؤويل "البيا�سجي"

�صنعت ت�صريحات رئي�س نادي �أتاالنتا �أنطونيو
بريكا�سي عقب �صدور نتائج قرعة رابطة
�أبطال �أوروبا ،احلدث و�سط م�شجعي وم�س�ؤويل
نادي باري�س �سان جرمان بالنظر للطريقة
التي علق بها على نتيجة القرعة والتي حملت
تقليال وا�ضحا من �ش�أن النادي الباري�سي� ،إذ
ك�شف الرجل الأول يف النادي الإيطايل ،قائال:
"حتدثنا قبل �إجراء القرعة ،واجلميع كان
مت�أكدا ب�أن تفادي مواجهة ناد عريق ميلك
تاريخا كبريا يف رابطة الأبطال يعني �أننا منلك
حظوظا كبرية لبلوغ ن�صف النهائي" ،حيث
ا�ستغرب اجلميع يف حميط البيا�سجي ت�صريحات
بريكا�سي التي �أظهرت عدم احرتامه لفريقهم
يف وقت �أبدى فيه كل من نا�صر اخلليفي
وتوما�س توخيل احرتاما كبريا لفريقه رغم
عدم امتالكه �أي تاريخ يف هذه املناف�سة.

�إدارة مر�سيليا تتهم �أجرودي وبوجالل
مبحاولة حتطيم الفريق

ال�صحافة الأملانية ال تف�ضل
�أي فريق يف ربع النهائي ب�سبب
و�ضعية البار�صا

اخلليفي" :نعرف
قيمة �أتاالنتا ولن
نقلل من �ش�أنه"

ملح رئي�س نادي باري�س �سان
جرمان ،نا�صر اخلليفي� ،إىل
�ضرورة احرتام �أ�شبال املدرب
توما�س توخيل لفريق �أتاالنتا
مناف�سهم يف الدور ربع النهائي من
رابطة �أبطال �أوروبا ،م�ؤكدا �أن ما
يفعله النادي الإيطايل هذا املو�سم
ال ميكن �أن مير مرور الكرام على
فريقه ،حيث ك�شف يف ت�صريحات
�أدىل بها للموقع الر�سمي لناديه،
قائال�" :ستكون مواجهة قوية جدا
�أمام �أتاالنتا ،نحرتم هذا املناف�س
متاما مثلما نحرتم جميع بقية
مناف�سينا ،نعرف جيدا �أن �أتاالنتا
هو �أحد �أف�ضل الفرق الإيطالية
هذا املو�سم وهو ما يعني �أن مباراتنا
�أمامه لن تكون �سهلة" ،قبل �أن
ي�ضيف" :حتى بعد تغري نظام
املناف�سة ولعبها يف ملعب حمايد
من دون ح�ضور اجلماهري� ،إال �أننا
متحم�سون جدا ال�ستئنافها ونعرف
جيدا مدى حتم�س �أن�صارنا لر�ؤية
فريقهم يلعب فيها من جديد ،الآن علينا الرتكيز �أوال على نهائيي ك�أ�سي فرن�سا وبعدها �سيكون
الوقت كافيا للتح�ضري للمواجهة التي تنتظرنا �أمام �أتاالنتا".

وجهت الإدارة احلالية لنادي مر�سيليا اتهامات خطرية ملجموعة رجال الأعمال العرب الذين تقدموا
م�ؤخرا و�أبدوا نيتهم يف �شراء �أ�سهم النادي مقابل قيمة مالية فلكية ت�صل  700مليون �أورو ،ورغم �أن
الت�صريحات التي �سبق لكل من امللياردير الفرن�سي مراد بوجالل والفرانكو ـ تون�سي حممد �أجرودي
الإدالء بها من خالل ت�أكيدهما على نيتهما يف �شراء النادي� ،إال �أن املالك احلاليني ي�صرون على �أن
الأمر يتعلق مبجرد جمموعة من رجال الأعمال ت�ستعني بالأكاذيب من �أجل تغليط جماهري الفريق
وحتقيق �أهدافها املتمثلة يف حتطيم النادي وم�س ا�ستقراره ،حيث جدد الرئي�س احلايل لنادي اجلنوب
الفرن�سي ت�أكيده على �أن النادي لي�س للبيع و�أن املالك احلاليني غري م�ستعدين لبيعه مهما بلغت قيمة
العر�ض املقدم لهم كونهم ي�صرون على �إكمال م�شروعهم ال�ساعي لإعادة النادي �إىل الواجهة ،رغم �أن
العمل املنجز من طرفهم �إىل حد الآن لقي انتقادات الذعة من طرف اجلماهري التي باتت متحم�سة
�أكرث لفكرة بيع النادي لرجال الأعمال العرب.

على عك�س رئي�سه نا�صر اخلليفي الذي ملح �إىل �أف�ضلية فريقه على ح�ساب �أتاالنتا من خالل ت�أكيده
على �ضرورة احرتام املناف�س ،ف�إن مدرب البيا�سجي توما�س توخيل مل يرتدد يف الت�أكيد على �أن
القرعة لي�ست �سهلة على الإطالق و�أن فريقه �سيكون يف مواجهة فريق ال يقل قوة �إطالقا عن بقية
الفرق ،وا�صفا �إياه بالآلة الهجومية التي ال تتوقف عن الت�سجيل ،وهو ما يعني �صعوبة اللقاء ح�سبه
خا�صة �أنه �سيلعب يف  90دقيقة ويف ملعب حمايد� ،إذ قال" :تنتظرنا مباراة يف غاية ال�صعوبة� ،أتاالنتا
مل يكن يوما فريقا يف املتناول لأي كان ،فهو كالآلة التي ال تتوقف عن الت�سجيل �أمام �أي مناف�س،
�سيكون علينا احلذر ولعب مباراة كبرية �أمامه من �أجل الت�أهل ،ال�شيء الإيجابي �أننا تعرفنا على
مناف�سنا من الآن ،وهو ما �سي�سمح لنا بالتح�ضري له ب�أف�ضل طريقة ممكنة".

زاد حممد عيا�شي �أجرودي امللياردير الفرانكو ـ تون�سي ال�ساعي ل�شراء نادي مر�سيليا ،ال�ضغط على
املالك وامل�س�ؤولني احلاليني الراف�ضني لبيع �أ�سهمهم �أكرث من �أي وقت م�ضى ،حني �أكد يف ت�صريحات
�أدىل بها ل�صحيفة "لوفيغارو" الفرن�سية� ،أنه �سيعمل على جلب كل من كري�ستيانو رونالدو وزين
الدين زيدان �إىل مر�سيليا يف حال متكن من اال�ستحواذ على �أ�سهم النادي ،حيث قال�" :أحب الريا�ضة
وكرة القدم كثريا� ،أنا معجب بالطريقة الأملانية خا�صة املطبقة يف بايرن ميونيخ و�أي�ضا بطريقة لعب
بر�شلونة ،لكن من ي�ؤثر ّ
يف �أكرث يف كرة القدم هو كري�ستيانو رونالدو� ،إنه مثال حقيقي للنجاح ،ومبا
�أن كل �شيء ممكن يف كرة القدم ف�س�أحاول بطبيعة احلال جلبه" ،قبل �أن ي�ضيف" :املدرب احلايل لـ
مر�سيليا جيد ،لكن ال يوجد �أف�ضل من �إرجاع ابن املدينة ،ف�أنا �أحلم بر�ؤية زيدان مدربا لـ مر�سيليا".

توخيل�" :سنواجه �آلة هجومية ال تتوقف عن ت�سجيل الأهداف"

مل ت�ضع قرعة دوري �أبطال �أوروبا نادي
بايرن ميونيخ يف الطريق الأ�سهل لبلوغ
نهائي املناف�سة يف ن�سختها احلالية يف
انتظار �ضمان ت�أهله �إىل ربع النهائي
بطبيعة احلال ،وهو الذي و�ضع قدما
ون�صف القدم فيه بعد فوزه الكبري
على ت�شيل�سي يف ذهاب ثمن النهائي ،يف
انتظار لعب مباراة الإياب يوم الثامن
من ال�شهر املقبل مبلعب "�أليانز �أرينا"� ،إذا
�سيتعني على النادي البافاري مواجهة
الفائز من مباراة بر�شلونة ونابويل من
�أجل بلوغ املباراة ن�صف النهائية ،ورغم
�أن البايرن كان قادرا على احل�صول
على قر�صة �أف�ضل بتفادي مواجهة
البار�صا الذي يبدو �صاحب احلظوظ
الأكرب يف لقائه �أمام نابويل� ،إال �أنه ظهر
تفا�ؤل كبري لدى الأملان بخ�صو�ص قدرة
فريقهم على الذهاب بعيدا يف الن�سخة
احلالية.

�أجرودي�" :أحلم بجلب زيدان ورونالدو �إىل لوام"

فيما يخ�ص قرعة الدوري ربع النهائي،
ف�إن ال�صحافة الأملانية ال ترى �أن �إق�صاء
بر�شلونة قد يكون مفيدا بالن�سبة لـ
البايرن ،بل �أ�شارت �إىل �أن مواجهة
نابويل قد تكون �أ�صعب رمبا خا�صة يف
حال وا�صل النادي الكتالوين الظهور
مب�ستويات متوا�ضعة ومتذبذبة كتلك
التي قدمها منذ ا�ستئناف الن�شاط
الكروي يف �إ�سبانيا ،وهو ما كبده خ�سارة
�صدارة الليغا ،حيث �أ�شارت و�سائل
الإعالم الأملانية �إىل �أن مواجهة البار�صا
قد تكون �أف�ضل بالن�سبة لأ�شبال املدرب
فليك رغم �أن الأمور تبدو وك�أنها �أ�سهل
على الورق يف حال مواجهة نابويل،
علما �أن البايرن ويف حال تخطيه عقبة
ت�شيل�سي ومن ثم البار�صا �أو البارتينوبي
�سيلعب �أمام �أحد الفائزين من مباراتي
ريال مدريد – مان�ش�سرت �سيتي،
وجوفنتو�س  -ليون.

إعداد  :العتروس محمد الصالح

دافيد بيكام...
الفتى الذهبي
و�أ�شهر العب يف
تاريخ الكرة
الإجنليزية

يعترب دافيد بيكام من �أ�شهر النجوم الذين مروا
على تاريخ كرة القدم الإجنليزية و�أي�ضا
الأوروبية ،نظرا مل�سريته الذهبية
الزاخرة بالألقاب والأهداف
والإجنازات الفردية واجلماعية
مع الأندية التي حمل قم�صانها،
�إ�ضافة �إىل حياته املميزة بعيدا
عن امل�ستطيل الأخ�ضر وارتباطه
الدائم باملو�ضة والأزياء وعادته
يف ت�صدر واجهات ال�صحف
واملجالت ،وعلى مدار � 21سنة من
م�سريته الكروية ،كان بيكام ا�سما
بارزا وواجهة �إعالمية لكل الأندية
التي مر عليها ،بداية بـ مان�ش�سرت
يونايتد ،مرورا بـ ريال مدريد ثم
لو�س �أجنل�س غاالك�سي ،و�صوال �إىل
ميالن وباري�س �سان جرمان ،ووراء
كل هذه امل�سرية الذهبية وال�شهرة
القيا�سية ق�صة طويلة من الأحداث
واملواقف التي جعلت "البيك�س"
ورغم اعتزاله كرة القدم قبل 5
�سنوات ،يبقى من �أ�شهر الالعبني
و�أكرثهم ت�ألقا خارج مالعب ال�ساحرة
امل�ستديرة.

بيكام جنا من حماولة
اغتيال يف "مدريد"
واحلرا�س تدخلوا
يف �آخر حلظة

جنا دافيد بيكام وزوجته و�أبنا�ؤه من
حماولة اغتيال �صيف ،2004
كان
عندما
ي�ستعد لبداية
اجلديد
املو�سم
مع ريال مدريد
�إ�سبانيا،
يف
حيث قام �أحد
ا لأ �شخا �ص
منزله
بت�سلق
والتوجه نحو املنزل
حامال علبة مليئة بالبنزين
ليقوم بتفجري املنزل لأ�سباب غام�ضة،
لكن حرا�س الأمر تدخلوا يف �آخر
حلظة ملنع هذا ال�شخ�ص الذي مل
يك�شف عن ال�سبب الذي جعله يقوم
بهذا الت�صرف اخلطري.
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النجم اإلنجليزي عين 437
موظفا لتأمين الزفاف

"الغنية والبيك�س"
هكذا كان يطلق
على ثنائية بيكام
وفيكتوريا

خطف الثنائي "الغنية والبيك�س" الأ�ضواء
ل�سنوات طويلة يف واجهات ال�صحف وو�سائل
الإعالم الربيطانية وحتى العاملية ،ويطلق
عليهما هذا الو�صف الطريف نظرا لو�ضعية
كل طرف عندما التقيا �سابقا ،حيث كانت
"فيكتوريا" جنمة غناء �شهرية يف جمموعة
"�سباي�س غريل" ،وبيكام كان العبا
�شابا يف �صفوف "ال�شياطني احلمر"،
ونظرا لرثوتها املالية يف ذلك
الوقت �أطلق عليها لقب
"الغنية" واختلقت ال�صحافة
كنية "البيك�س" كتج�سيد
طريف للق�ص�ص ال�شهرية
"اجلميلة والوح�ش" ،ومع
حلول � 1999أعلن بيكام
زواجه بـ "فيكتوريا"
خالل حفل زفاف �ضخم
جدا ،قام فيه النجم
الإجنليزي بتعيني 437
موظفا لت�أمني الزفاف
ومنع و�سائل الإعالم
من الدخول.

ا�شرتى �أغلى
ق�صر يف �شمال
"لندن" بـ 10
ماليني �أورو

بعد توقيعه على عقد
جديد مع مان�ش�سرت
يونايتد حينها ،ا�شرتى
"البيك�س" �أغلى ق�صر يف
�شمال "لندن" بقيمة 10
ماليني �أورو ،وكان يطلق
عليه "ق�صر باكينغهام"،
حيث انتقل للعي�ش
رفقة عائلته اجلديدة
هناك ،كما �أنفق النجم
الإجنليزي �أمواال طائلة
لإطالق عطره اجلديد
بـ الواليات املتحدة
الأمريكية يف ،2007
وقام بتغطية االتهامات
املوجهة له باخليانة مع
�إحدى عار�ضات ا لأزياء،
ودفع �أكرث من 2.4
مليون �أورو ملنع انت�شار
الإ�شاعات وو�ضع حد لها،
وبعد ذلك �صرحت زوجته
لقناة  NBCالأمريكية
قائلة" :لقد عرفنا �أن لكل
�شخ�ص وكل �صحفي �سعره
اخلا�ص".

حرب طاحنة بني بيكام وفريغ�سون وق�صة
احلذاء ال�شهرية مازالت ت�صنع احلدث

باحلديث عن كوالي�س حياة بيكام و�أبرز
املواقف التي مرت عليه ،تت�صدر حادثة احلذاء
ال�شهرية مع املدرب فريغ�سون القائمة دون �أدنى
�شك ،خا�صة �أنها مازالت ت�صنع احلدث �إىل يومنا
هذا من خالل العودة �إىل التفا�صيل احلقيقية
وراء �ضرب فريغ�سون لـ "البيك�س" يف وجهه،
ورحيل هذا الأخري ب�شكل مفاجئ �إىل ريال
مدريد �صيف  2003بقيمة فاقت  35مليون �أورو،
وكل ما يف الأمر �أن "ال�سري" �ضرب حذاء لأحد
الالعبني بعنف تعبريا عن غ�ضبه ،لكن �أ�صاب
بيكام بجروح على م�ستوى عينه ،وقبل تلك
احلادثة و�صفت ال�صحافة الإجنليزية العالقة
بني "ال�سري" وجنمه ب�أنها حرب طاحنة داخل
امللعب وخارجه ،من خالل ت�صريحات مثرية
للجدل من اجلانبني ،واتهام "فريغي" زوجة
الالعب "فيكتوريا" بالت�أثري على م�سريته
الكروية وحرمانه من املناف�سة على الكرة
الذهبية والرتكيز على كرة القدم فقط.

الإعالم اتهمه بتعمد الإ�صابة
وابتزاز النادي للتوقيع على عقد
جديد وراتب خيايل يف 2002

قبل رحيل "البيك�س" عن "ال�شياطني احلمر"،
كان قد وقع على عقد جديد مع اليونايتد
لثالثة موا�سم ،ويف بداية �أفريل  2002تعر�ض
النجم الإجنليزي لإ�صابة طفيفة على م�ستوى
الكاحل خالل مباراة اليونايتد �أمام ديبورتيفو

الكورون يف رابطة �أبطال �أوروبا ،ولكن الطاقم
الطبي �أعلن �أنه �سيغيب عن الفريق حتى نهاية
املو�سم ،وهو الأمر الذي و�صفته و�سائل الإعالم
ب�أنه متعمد من طرف "البيك�س" ليبتعد عن
املالعب حت�ضريا لك�أ�س العامل  2002مع منتخب
بالده دون �أي �ضغوطات �أو �إرهاق ،كما اتهمته
ال�صحف �أي�ضا بابتزاز النادي و�إدخال ال�صفقات
الدعائية والإ�شهار لكي يقنعه بالتوقيع معه
على عقد مغر ،جعله �أكرث العب من حيث
الراتب ال�سنوي يف �أوروبا.

فريغ�سون" :فيكتوريا حطمت
م�سريته الكروية ،بيكام �أ�صبح
جمرد واجهة �إعالمية فقط"

من �أ�شهر الت�صريحات التي �أطلقها ال�سري
فريغ�سون على بيكام يف �أكرث من مرة ،عندما
حمل زوجته "فيكتوريا" م�س�ؤولية الو�ضعية
التي �آلت �إليها م�سرية "البيك�س" الكروية،
حيث قال بهذا ال�صدد" :دافيد كان العبا �شابا
بطموحات كبرية ولعب بطريقة مثالية وكان
يتطور يف الطريق ال�صحيح ،لكن زواجه بـ
فيكتوريا هدم كل �شيء ،لقد �أ�صبح واجهة
�إعالمية وجتارية فقط ،مل يكن �أحد يهتم مبا
يقدمه بيكام داخل امللعب من �أداء �أو متريرات
�أو �أهداف ،كل ما يهم هو مردوده يف الإ�شهارات
واملجالت فقط".

لو�س �أجنل�س غاالك�سي ح�صد
 600مليون �أورو بف�ضل "البيك�س"

�أعلن دافيد بيكام �أنه �سيغادر ريال مدريد ر�سميا يف  11جانفي  ،2007واالنتقال يف نهاية املو�سم �إىل
نادي لو�س �أجنل�س غاالك�سي الأمريكي ،هذا الأخري ا�ستطاع بيع � 250ألف قمي�ص بالرقم  23لـ بيكام
يف �أمريكا حتى قبل توقيعه وتقدميه للجماهري ،وخالل فرتة تواجده يف "الغاالك�سي" ،حقق النادي
 600مليون �أورو ك�أرباح من بيع القم�صان والدعايات الإ�شهارية وارتفاع ن�سبة امل�شاهدين و�شراء
التذاكر �أي�ضا.

ولـــد فـــي عائلـــة ب�سيـطـــــة ذات �أ�صــــول يهـــوديـة
ولد دافيد روبيت جوزيف بيكام يوم  2ماي  1974يف م�ست�شفى "ويب�س
كرو�س" مبقاطعة "ليتون�سون" يف العا�صمة "لندن" ،وترعرع يف عائلة
ب�سيطة جدا ،حيث كان والده دافيد �إدوارد �ألن بيكام يعمل ميكانيكيا
وعامل �صيانة يف املطابخ ،وكان يتنقل كثريا بني املطاعم لك�سب قوت
عي�شه ،يف حني عملت والدته �ساندرا جورجينا كم�صففة �شعر ،لكن
الأمر املثري للجدل يف عائلة "البيك�س" هو �أ�صوله اليهودية من جده من
جهة �أمه ،وهذا �أمر مل يكن النجم الإجنليزي ال�شهري يخجل منه طيلة
م�سريته الكروية� ،إذ و�صف نف�سه يف �أكرث من مرة ب�أنه "ن�صف يهودي"،
رغم الأو�ضاع ال�صعبة من خالل التع�صب الديني يف ذلك الوقت ،وعلى
خالف هذا الأمر ،ف�إن دافيد وجد العناية الكاملة من عائلته ليتبع حلمه
بهدوء خا�صة �أنه كان الطفل الوحيد لها.

�أبدى ع�شقه الكبري لكرة القدم منذ الطفولة
وحتدى املعلمني ب�أنه �سيكون جنما �شهريا

�أبان بيكام موهبته الفذة يف �سن مبكرة جدا ،حيث ت�ألق يف فريق املدر�سة
االبتدائية خالل ح�ص�ص الرتبية البدنية ،وكان ي�سدد الكرة من مكان
بعيد رغم �صغر �سنه ،كما كان يرد على مقابالت املعلمني حول حلمه
والعمل الذي يريد القيام به ب�أنه �سيكون جنما �شهريا يف كرة القدم ،رغم
�أن الأغلبية مل يتوقعوا �أن ي�صبح "البيك�س" من �أكرث الالعبني جنومية
يف تاريخ الكرة الإجنليزية ،من جهة �أخرى ،حافظ بيكام ووالداه على
العالقات العائلية رغم االختالط الديني والتوجهات ملختلف �أفراد
�أ�سرته ،حيث كان ي�صر والداه على �أخذه �إىل الكني�سة ،يف حني مل يفرط
�أي�ضا يف �أ�صوله اليهودية وبقي حمافظا عليها �إىل يومنا هذا.

والده م�شجع متع�صب لـ اليونايتد ووالدته ال
تفوت ح�ضور املباريات !!

تعلق بيكام بـ مان�ش�سرت يونايتد بد�أ يف �سن �صغرية جدا ،واكت�سبه
من والديه اللذين كان متع�صبني لدرجة كبرية عندما يتعلق الأمر بـ
"ال�شياطني احلمر" ،حيث ن�ش�أ "البيك�س" وهو ي�شاهد والده ال يفوت �أي
مباراة لـ اليونايتد داخل وخارج "�أولد ترافورد" ،كذلك الأمر بالن�سبة

لوالدته التي كانت ت�ضع عملها جانبا وت�سجل ح�ضورها مل�شاهدة فريقها
املف�ضل الذي كانت مير بفرتة �صعبة و�سيئة يف بداية الثمانينات قبل
التعاقد مع ال�سري �أليك�س فريغ�سون ،وكل هذا جعل بيكام يتعلق بحب
"ال�شياطني احلمر" وكان جنمه املف�ضل يف ذلك الوقت مارك هيوز ،ومتنى
يوما �أن يرتدي رقمه ال�شهري .10

"البيك�س" مت اختياره ليكون "تعويذة احلظ"
اخلا�صة بـ اليونايتد يف 1986

موهبة الفتى الذهبي مل يختلف عليها الك�شافون واملدربون قبل �أن يبلغ
�سن  ،11حيث لعب لأكادميية نادي ليتون �أورينت يف "لندن" ،وح�صل
على فر�صة امل�شاركة يف جل�سة تدريبية بـ بر�شلونة ،كما لعب �أي�ضا يف
فريق ردجيواي روفرز الذي كان يدربه والده ،وخالل هذه الفرتة وقع
"البيك�س" مع توتنهام ،ثم مت اختياره ك�أف�ضل العب يف البالد لأقل
من � 15سنة يف  ،1990عندما قدم مو�سما ا�ستثنائيا مع نادي برم�سداون
روفرز ،ويف  1986واجه وي�ست هام نظريه مان�ش�سرت يونايتد ،ومت
اختيار بيكام ليكون "تعويذة احلظ" اخلا�صة بـ "ال�شياطني احلمر"،
ولكن قبل ذلك ،كان قد �أبهر ك�شايف "املان يو" مبوهبته يف امللعب املجاور
لـ"�أبتون بارك".

فريغ�سون قدم له عقدا مع "املان يو" كهدية
عيد مياله 14

كان بيكام قد وقع على عقد مع جمموعة � Schoolboyضمن برنامج
تطوير املواهب ،وعندما كان يحتفل بعيد ميالده  14يف  ،1989قدم له
مدرب مان�ش�سرت يونايتد عقدا لالن�ضمام �إىل الفئات ال�شبانية للنادي،
وهو اليوم الذي ي�صفه "البيك�س" دائما يف املقابالت ال�صحفية ب�أنه
�أف�ضل يوم يف حياته ،خا�صة �أنه عاد لي�ستمر يف برناجمه مع ناديه
برم�سداون روفرز ،قبل �أن يبد�أ م�سريته اال�ستثنائية يف جويلية
 ،1991وين�ضم �إىل "جيل  "92الذهبي الذي كان ي�ضم غاري
نيفيل وريان غيغز وبول �سكولز� ،إ�ضافة �إىل نيكي بات وفيل
نيفيل ،ومع نهاية  1992كان بيكام �أبرز جنوم الفريق الرديف

لـ اليونايتد الذي فاز بك�أ�س �إجنلرتا.

اجلماهري رف�ضت منحه رقم  7التاريخي
الذي كان يحمله كانتونا

بعد املو�سم الكبري مع رديف اليونايتد ،ح�صل بيكام رفقة زمالئه
على فر�صة ذهبية لالرتقاء �إىل الفريق الأول واالن�ضمام �إىل
نخبة النجوم الذين كان يقودهم �إيريك كانتونا وبول �إين�س،
ويف بداية مو�سم  ،1997 - 1996قدم "البيك�س" نف�سه
للعامل بهدفه ال�شهري من منت�صف امللعب
عندما و�ضع الكرة يف �شباك حار�س نادي
وميبلدون ،و�أ�صبح ذلك الهدف
الأكرث �شهرة ل�سنوات عديدة يف
�إجنلرتا ،ومع اعتزال كانتوتا
يف  ،1997مت منح الرقم 7
التاريخي لـ بيكام ،وهو
ما مل يتقبله ع�شاق
وجماهري اليونايتد
التي كانت تتوقع
التعاقد مع جنم
كبري ليخلف النجم
الفرن�سي.
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النجاح �سالمل ال ت�ستطيع �أن
ترتقيها و يدك يف جيبك.

قال عمر بن عبد العزيز�" :أكرث من ذكر
املوت ،ف�إن كنت وا�سع العي�ش �ضيقه عليك،
و�إن كنت �ضيق العي�ش و�سعه عليك".

متعة احلياة..
ر�سم الب�سمة على وجوه الب�ؤ�ساء واملحرومني ٌّ
فن يحتاجُ
ْ
�إىل �أن ُتتقنه ،يحتاج �إىل �أن
تتجرد ِمن م�صاحلك ،و�أن
َّ
تعمل فقط لوجه اهلل  -تعاىل  -و�أن مَتتزج بداخلك معاين
الرحمة وال�شفقة واحلب والإح�سا�س� ،أن ِ ّ
تقدر معاناتهم
و�أحالمهم ،و�أن ت�ضحي بوقتك لأجلهم،
واعلم �أ َّنه ِمن �شكر النعمة؛ فكم ِمن
حمروم َيتوق لوجبة �ساخنة
ٍ
ال متتزج برائحة �صناديق
القمامة!.
كم من � ٍ ّأم باتت
ترتع�ش لأنها
تنازلت عن غطائها
لأوالدها! كم ِمن
�صبي َيتمنى ِحذاء ال يدخل منه احل�صى والرتاب �إىل قدمه؛ ليلعب
ٍّ
أطفال يتم َّنون �أقالمًا و� ً
وحقائب
أوراقا
به الكرة كما ي�شاء! وكم ِمن �
َ
ٍ
مرارا� ،س ُتفاج�أ
�آدمية املعامل! عندما متار�س هذه الريا�ضة الروح َّية
ً
ً
ً
وثيقا قد �صار بينك وبينها� ،ستجد نف�سك واقعً ا
ارتباطا
ب�أن ثمة
أ�صبحت من �سعادتهم،
حب ال�سعي على حوائجهم� ،سعادتك قد �
يف ِ ّ
َ
ُهمك ،وابت�سامتك ت�أتي بعد ابت�ساماتهم.
وهمومهم ً
دائما هي ما ي ُّ
فقط اذهب يف جولة و�سط عاملهم ،انغم�س يف م�شاعرهم ،و�ستجد
نف�سك على الطريق؛ عن عبد اهلل بن عمر قال :جاء رجل �إىل
النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -فقال :يا ر�سول اهللُّ � ،أي الأعمال
ً
كربة،
�أحب �إىل اهلل؟ قال�" :سرور ُتدخله على م�سلم� ،أو تك�شف عنه
�أو تق�ضي عنه دَي ًنا� ،أو َتطرد عنه جوعً ا ،ولأن �أم�شي لأخ يل م�سلم يف
حاجة �أحب � َّ
إيل من �أن �أعتكف يف هذا امل�سجد يعني :م�سجد املدينة
 و َمن َّكف غ�ض َبه �سرت اهلل عليه ،و َمن كظم غيظه ولو �شاء �أن يمُ �ضيه
�أم�ضاه ،ملأ اهلل قلبه يوم القيامة ً
ر�ضا ،و َمن م�شى مع �أخ له م�سلم يف
حاجة حتى يُثبتها ث َّبت اهلل قدميه يوم تزول الأقدام ،و�سوء اخل ُلق يُف�سد
ُّ
اخلل الع�سل".
العمل كما يُف�سد
ف�إن �أردت �أن ي�سهل اهلل ق�ضاء حوائجك ف�أعن النا�س على ق�ضاء حوائجهم،
علمت ْ
بل �أي ُ
ُ
ثم
قنت �أن َمن مدّ يدَ ُه ِلـ ُي�ساعد
فاجلزاء من جن�س العمل،
النا�س ّ
َ
رج َت ُه  ،يقول �أحد الإخوة :وقد وجدت
َ
احت�سب �أجر ُه ..ه ّي�أ اهلل له َمن يُعي َن ُه َوي�سدّ ُف َ
واهلل �أثر م�ساعدة النا�س على حياتي من تي�سري اهلل �سبحانه جلميع �أموري ولقد �سمعت
حديث مبا معناه �أن �أ�سرع النا�س مرورا على ال�صراط �أنا�س تق�ضى حوائج النا�س على �أي دينهم وهو
من باب امل�سارعة �إىل فعل اخلري وامل�سابقة فيه كما قال اهلل تعاىل{ :فا�ستبقوا اخلريات}.

�شروط جواز اجلمع بني ال�صالتني يف احل�ضر

ال�س�ؤال� :أنا طالب يف الثانوية العامة� .أح�ضر در�س فيزياء من ال�ساعة � 3:00إىل  .7:00فت�أتي �صالة الع�صر يف
وقت املغرب ،و�أحيانا يف وقت الع�شاء ،وال يوجد �أي وقت يف منت�صف الدر�س ي�سمح يل املدر�س بال�صالة
فيه ،وذلك يغ�ضبني جدا ،وال �أعرف ماذا �أفعل حتى ال �أرتكب ذلك الذنب كل �أ�سبوع .فهل ي�سمح
يل باجلمع بني �صالتي الظهر والع�صر ،علما ب�أن ذلك املدر�س لي�ست له مواعيد �أخرى؟
اجلواب:

اعلم �أخي ال�سائل �أوال� :أن ال�صالة يجب �أن تكون يف قائمة الأولويات ،فهي ر�أ�س مال امل�سلم،
فليحذر �أ�شد احلذر من التهاون فيها.
والأعذار املتفق عليها ،املبيحة للجمع بني ال�صالتني للمقيم هي :املطر واملر�ض،
وذهب بع�ض العلماء �إىل �أن للمقيم �أن يجمع عند حدوث ما ي�شق معه �أداء ال�صالة يف
الل َ�ص َلّى ا ُ
هلل َعل َْي ِه
ا�س -ر�ضي اهلل عنهما -قَالَ َ :ج َم َع َر ُ�سولُ َهّ ِ
وقتها؛ حلديث ْابنِ َع َّب ٍ
�صَ ،والمْ َ ْغ ِر ِب َوا ْلعِ�شَ ا ِء ِبالمْ َ دِي َن ِة مِ ْن غَ رْ ِي َخ ْو ٍفَ ،و اَل َمطَ ٍرَ ،فقِيلَ
َو َ�س َل َّم َبينْ َ ُّ
الظ ْه ِر َوا ْل َع رْ ِ
ا�سَ :ما �أَ َرا َد ِ�إلىَ َذلِكَ ؟ قَالَ � :أَ َرا َد َ�أ ْن اَل ُي ْح ِر َج ُ�أ َّم َت ُه .رواه م�سلم و�أحمد و�أبو
اِل ْبنِ َع َّب ٍ
داوود والرتمذي.
َ�ص َد �إِلىَ
قال يف حتفة الأحوذيَ :و َم ْع َنا ُه� :إِ َمّ َ
نا َف َعلَ ِتلْكَ ِل َئ َاّل َي�شُ َّق َعل َْيهِ ْمَ ،و ُي ْثقِلََ .فق َ
ِيف َع ْن ُه ْم.
ال َّت ْخف ِ
الَ ْخ ِذ بِظَ اهِ ِر َهذَا
الَئ َِّم ِة �إِلىَ ْ أ
اع ٌة مِ َن ْ أ
وقال ابن حجر يف الفتحَ :و َق ْد ذ ََه َب َج َم َ
اج ِة ُمطْ َلقًا؛ َلك ِْن ِب�شرَ ْ ِط �أَ ْن اَل ُي َّت َخ َذ َذلِكَ َعا َد ًة،
الحْ َ دِيثِ  ،ف ََج َّو ُزوا جْال َْم َع فيِ الحْ َ �ضرَ ِ ِلل َْح َ
ُ
ريَ ،و َحكَا ُه خْال ََّطاب ُِّي
ب
ك
ل
ا
ف
ق
ل
ا
و
ر
ذ
ن
ا
وابن
م ْن قَالَ ِب ِه ابن �سِ ِريين َو َربِي َعة َو�أَ�شْ َهب
َ
لمْ
ْ
ْ
ّالُ
ِ
َ
ِ
َ
ِ
ْ
ُ
َ
َو مِ َّ
اب الحْ َ دِيثِ .
اعةٍ مِ ْن �أَ ْ�ص َح ِ
َع ْن َج َم َ
كنت �-أخي ال�سائل -حمتاجا �إىل ذلك الدر�س حقيقةً ،وكنت تدفع مقابال ماليا
ف�إذا َ
حل�ضوره ،فا�شرتط على املدر�س �أن ي�سمح لك باخلروج لأداء ال�صالة يف وقتها.
ف�إن تعذر ذلك بكل حال ،ومل جتد �سبيال للخروج و�أداء �صالة الع�رص يف وقتها ،فال حرج
عليك يف جمع الع�رص تقدميا مع الظهر ،ب�رشط �أن ال تتخذ ذلك عادة.

يرتك اجلمعة و�صالة الظهر لبعد امل�سجد

ال�س�ؤال� -1 :أنا ال �أ�ستطيع الذهاب ل�صالة اجلمعة لأن �أقرب م�سجد يبعد حوايل  45دقيقة بال�سيارة� -2 .إين
ال �أ�صلي �صالة الظهر لعدم قربي من امل�سجد ولعدم وجود غرفة فارغة يف ال�شركة ولعدم راحتي يف ال�صالة
بالقرب من غري امل�سلمني.
اجلواب:

ف�أما عن �صالة اجلمعة ف�إن كان امل�سجد امل�شار �إليه يقع �ضمن حدود مدينتك فالواجب عليك ال�سعي �إىل اجلمعة
بعد دخول وقتها ،وال عربة ببعد امل�سافة لأن اجلمعة جتب على من كان داخل امل�رص ولو كانت امل�سافة بني
امل�سجد وبني مكان �إقامته بعيدة .وال يجوز �أي�ضا ترك �صالة الظهر لعدم وجود م�سجد �أو لعدم وجود مكان معد
لل�صالة يف العمل .والواجب عليك �أيها ال�سائل التوبة �إىل اهلل تعاىل ،ف�إن ترك فري�ضة من فرائ�ض
ال�صالة يعترب كبرية من كبائر الذنوب ،وال�صالة عبادة عظيمة ال ينبغي للم�سلم �أن ي�ستحي من
�أدائها ولو يف مكان يراه الكفار ،بل لعل ذلك يكون �سببا يف �إ�سالمهم ،وقد �سمعنا كثريا عن
كفار �أ�سلموا بعدما ر�أوا م�سلمني ي�صلون ،فت�أثروا بهيئة ال�صالة و�أ�سلموا ،وينبغي للم�سلم �أن
يعتز بدينه لأنه دين احلق .و�أما الدعاية ل�رشكات اخلمر والقمار ونحوها فهذا ال يجوز
رب َوال َّتق َْوى
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عليك املباردة �إىل التوبة ،وقد قال تعاىلَ :
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َو َي ْر ُز ْق ُه مِ ْن َح ْي ُث اَل َي ْح َت�سِ ُب َو َمن َي َت َو َّك ْل َعلَى َهّ ِ
ِغُ
ِ
ِ
َ
ُ
الل َف ُه َو َح ْ ُ ّ
دخلني ،وعف َوك
العفو وال
ذا
َ
ْ
إح�سان ت ِ
ِ
ِ
الذي ُ
َق ْد َج َعلَ َهّ ُ
{و َمن َي َّتقِ َهّ َ
أرجو حترمني! فيا َمن
الل َي ْج َعل َّل ُه مِ ْن �أَ ْم ِر ِه
كنت � ُ
الل ِلك ُِّل �شَ ْي ٍء َق ْد ًرا} ،وقال تعاىلَ :
فتق ٌر
غن ٌّي َعن َعذابي و�أنا ُم ِ
هُ و ِ
ُي�سرْ ً ا} .فاتق اهلل تعاىل و�سوف يرزقك كما وعد ،وكن بوعد اهلل �أوثق مما يف يديك.

"فالذين (عند) ربك ي�سبحون له (بالليل)
والنهار" ت�أمل كيف قدم الليل يف ف�ضل
الت�سابيح و�سبحه طويال.

رئي�سة بوليفيا تعلن �إ�صابتها
بفريو�س كورونا

�أعلنت
اغفر يل،
عفوه
ورحمته ِ
ِ
�إىل ِ
و اهلل تعاىل �أعلم
رئي�سة بوليفيا،
وارحمني ،واقبلني.
جيانني �أنياث،
�إ�صابتها بفريو�س
كورونا عرب
مقطع فيديو ن�رشته على
ح�سابها الر�سمي على
موقع التوا�صل االجتماعي
"تويرت" ،حيث �أكدت �أن نتائج الفح�ص
الدنيا � ،اَّإل �سرته ُ
ي�سرت ُ
ُ
عبد يف ُّ
عن �أبي هُ ريرة  -ر�ضي اهلل عنه  -عن النبي قال"  :ال
اهلل يومَ
اهلل على ٍ
الذي خ�ضعت له جاءت �إيجابية وهو
القيامة ".
ِ
ما حتم عليها دخول حجر منزيل
رواه م�سلم
ملدة  14يوما �ستوا�صل خاللها العمل
وت�سيري �أمور البالد عن بعد ،كما دعت
يف نف�س الفيديو ال�شعب البوليفي �إىل
و�ضع اليد يف اليد من �أجل اخلروج
من هذه الأزمة ،وت�أتي �إ�صابة رئي�س
الأ�شياء اجلميلة بداخلنا ولي�ست يِف الأحداث ،فعندما منتلك عي ًنا جميلة �سرنى كل �شيء جميال ،وعندما
بوليفيا� ،أياما قليلة بعد �إعالن الرئي�س
نف�سا را�ضية �سرن�ضى ولو بالقليل.
منتلك ً
الربازيلي جايري بول�سونارو �إ�صابته
بفريو�س كورونا.
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�س :من التي حاولت قتل الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم ب�شاة م�سمومة يف غزوة خيرب؟
حل ال ّلغز :زينب بنت احلارث اليهودية.
الرجاء من الإخوة القراء �أن يطمئنوا
على �أ�سئلتهم التي ترد �إلينا ،فلكرثتها
ال ميكننا ن�شرها كلها دفعة واحدة..

َ
(قا َل ْت يَا �أَ ُّيهَا املَلأ �إِ ِ يّن �أُ ْل ِق َي �إِ يَ َّ
اب َك ِرميٌ)
ل ِك َت ٌ

ذهب الهدهد و�ألقى الكتاب �إىل امللكة فقر�أته ،فجمعت �أ�شراف قومها،
و�سمعها تقول لهم� :إين و�صل � َّ
إيل كتاب جليل املقدار من �شخ�ص عظيم
ال�ش�أن.

لكل �أ�سئلتكم ال�شرعية واقرتاحاتكم يرجى �إر�سالها على العنوان الربيديelheddafdinia@gmail.com :
العـــدد  / 4952ال�سبت  11جويلية  - 2020ال�سنـــــــة الع�شـــــرون

ملحق �إعالمي ي�صدر عن جريدة پانوراما� :ص.ب .رقم  66بور �سعيد (اجلزائر العا�صمة)
E-mail: contact@elheddaf.com
مدير الن�شـر :كاحل بو�سعد .رئي�س التحريـر :ب .ر�ضوان .
�سكرتري التحرير :حلي�ش مراد .التحرير :ر�شيد بن �شيخ ،عدالن �شويعل ،علي بوجنمة� ،سمري ب�شري،
فريد عبود ،حممد زروق ،مراد حلالح ،حممد لكحل ،مهدي تفارت ،عثمان �سلمان� ،إبراهيم �سعد اللهّ ،
حمزة بركاوي ،بالل ڤندور ،ر�ضوان عنان.

للن�شـــــر والإ�شهـــــــــار:
� 1شارع پا�ستور  -اجلزائر .الهاتف .021 73 2403:الفاك�س 021 73 95 59 :التلك�س.56150 :
الطبع :الو�سط  - SIAال�رشق  - SIEالغرب  SIOالتوزيع :امل�ؤ�س�سة الوطنية للتوزيع.
جلميع مرا�سالتكم :ات�صلوا بنا على العنوان التايل� :ص .ب .رقم  66بور �سعيد (اجلزائر العا�صمة)
مالحظة :كل الوثائق واملخطوطات التي ت�صل �إىل اجلريدة ال ترد �إىل �أ�صحابها.

بالوتيلي
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قيمتها حوايل � 50ألف �أورو

كوبرا "فورمينتور" سيارة
نجوم البارصا الجديدة
ت�أكد ب�صورة
ر�سمية تعاقد نادي
بر�شلونة مع �شركة
"كوبرا" لل�سيارات
ا الريا�ضية لتكون
�سيارتها اجلديدة
"فورمينتور" هي
ال�سيارة الر�سمية
لنجوم النادي يف
�صورة الأ�سطورة
الأرجنتينية ليونيل
مي�سي...

ُيحرج �أمام
اجلميع بالك�شف
عن وزنه احلايل
يبدو �أن العالقة بني الدويل الإيطايل املثري للجدل
ماريو بالويتلي و�إدارة ناديه بري�شيا لي�ست على
ما يرام ب�سبب الت�صرفات الطائ�شة لالعب ميالن
والإنتري ال�سابق وعدم ان�ضباطه بالدرجة الأوىل،
ون�شر احل�ساب الر�سمي للنادي �أم�س تقريرا عن احلالة
البدنية لالعب ،حيث �أكد �أن وزنه اقرتب من 100
كيلوغرام لي�صل  99.8بزيادة  8كيلوغرامات كاملة عن
الوزن املثال ،على اعتبار �أن طوله � 1.90سم ،و ٌتربز
الفيديوهات املنت�شرة عرب مواقع التوا�صل االجتماعي
الوجه الآخر من احلياة ال�صاخبة للنجم ذي الأ�صول
حيث ال تخلو من ال�سهرات
الغانية،
الأطعمة غري املرخ�صة
وتناول

كريستيانو

وانبثقت �شركة
"كوبرا" اجلديدة عن
"�سيات" الإ�سبانية
ال�شهرية ومقرها يف
مدينة بر�شلونة،
حيث ت�سعى لزيادة
مبيعاتها من خالل
التعاقد مع "البار�صا"
كواجهة �إعالنية بامتياز ،خا�صة �أن ال�سيارة �سيقودها الكثري من النجوم يف �صورة ليونيل مي�سي ،تري �شتيغن� ،سواريز ،بيكي
وغريهم ،و ُتعد �سيارة "فورمينتور" لـ "كوبرا" هي الأول من نوعها لل�شركة املنبثقة عن "�سيات" وت�أتي بت�صميم  suvميزج
بني �سيارة املدينة و�سيارة الطريق ،ومل يتم ت�سويق ال�سيارة حتى الآن ،فيما تتوقع التقديرات �أن يبلغ �سعرها حوايل 50
�ألف �أورو ( 1مليار �سنتيم) كحد �أدنى.

ي�شحن بطارياته

يف حديقة منزله
ي�ستغل النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو
�أوقات الراحة ل�شحن البطاريات ت�أهبا
لال�ستحقاقات القادمة والبداية من لقاء
�أتاالنتا القوي �سهرة اليوم� ،ضمن مناف�سات
الكالت�شيو الإيطايل ،ون�شر العب ريال
مدريد ال�سابق �صورة بحديقة منزله يف
تورينو ،وهو م�سرتخ ل ُيعلق عليها قائال:
"�إنها حلظات مميزة ل�شحن البطاريات"،
ويف �سياق �آخر ،ا�ستذكر ابن جزيرة ماديرا
�أم�س مرور � 4سنوات كاملة عن تتويجه
رفقة منتخب بالده بك�أ�س �أمم �أوروبا التي
ا�ست�ضافتها فرن�سا �صيف  ،2016حيث
حمل باملنا�سبة لقبه الأول مع املنتخب
الربتغايل.

مي�سي �سيح�صل على ن�سخة خا�صة مبحرك "تي �أ�س �إي"

ت�صنيف ال�سيارة ي�صب يف خانة االقت�صادي ولي�س الفخم ويبقى يف متناول املواطنني العاديني بدول �أوروبا ،غري �أن الأ�سطورة
ليونيل مي�سي �سيتح�صل على �سيارة مبوا�صفات جد خا�صة على م�ستوى الت�صميم الداخلي بالدرجة الأوىل والتطبيقات
الإ�ضافية ،ف�ضال عن نوعية خا�صة من الكرا�سي وغريها من الأمور ،حمرك ال�سيارة من طراز " 2.0تي� .أ�س �أي" بقوة 310
"ح�صان" ،وهو حمرك يبقى يف خانة املتو�سط مقارنة بال�سيارات التي ميتلكها �أبرز جنوم كرة القدم ،لكن ال�شركة الإ�سبانية
�أرادت �أن تكون �سيارتها متاحة جلميع الطبقات ،وهو ما يُف�سر انخفا�ض �سعرها مقارنة مبوا�صفاتها العامة.

واين غريفيت�س" :تعاملنا مع مي�سي وبر�شلونة �سيعزز �سمعة العالمة"

واين غريفيت�س رئي�س جمل�س �إدارة �شركة "كوبرا" �أكد �أن االتفاق مع بر�شلونة �س ُي�سهم �أكرث يف انت�شار �صدى العالمة اجلديدة
خا�صة بعد انبثاقها عن "�سيات" ،وهي الآن يف �أول جتربة منفرد بها على اعتبار �أن "فورمينتور" �أول ن�سخة تنتجها ال�شركة ب�إمكاناتها
اخلا�صة ودون التعاون مع "�سيات" ،رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة الإ�سبانية قال يف �سياق مت�صل" :التعاقد مع بر�شلونة �سي�سمح
لعالمتنا بالربوز �أكرث� ،إنه اتفاق مهم للغاية" ،ومن املنتظر �أن يتم طرح ال�سيارة للت�سويق يف غ�ضون الأيام القليلة املقبلة.

كوتينيو يحافظ على
لياقته باجلري
يف �شوارع "نابويل"
يتواجد الدويل الربازيلي فيليب كوتينيو العب بايرن ميونيخ
مبدينة نابويل منذ قرابة الأ�سبوع يف رحلة �سياحية ل�شحن
البطاريات قبل العودة �إىل التدريبات مع ناديه الأملاين ،ويعمل
كوتينيو على ا�سرتجاع لياقته البدنية بعد �أكرث من �أ�سبوع عن
التوقف عن الن�شاط الريا�ضي ،وهو ما يُ�سفر ظهوره ب�شوارع
نابويل اخلالية �صبيحة �أم�س ،وهو يجرى ويقوم ببع�ض احلركات
الريا�ضية ،كوتينيو ي�سعى للبقاء يف جاهزية خا�صة �أنه معني
بامل�شاركة رفقة بايرن ميونيخ يف لقاء ت�شيل�سي ،حل�ساب �إياب ثمن
نهائي رابطة �أبطال �أوروبا مطلع �أوت القادم.

مدرب برايتون ي�صف �صالح بالأناين وي�ؤكد غ�ضب رفاقه منه

و�صف غراميي �سونا�س مدرب نادي برايتون النا�شط يف الدوري الإجنليزي الالعب الدويل امل�صري حممد �صالح بالأناين،
ل ُيثري ال�شكوك من جديد حول ت�صرفات "الفرعون ال�صغري" الذي �سبق �أن ا ُتهم بالأنانية من طرف زمالئه� ،سونا�س قال
يف هذا ال�سياق" :من �أول دقيقة يف اللقاء �شعرت ب�أن �صالح يبحث فقط عن لقب هداف املو�سم� ،إنه لقب مهم بالن�سبة له،
لهذا هو يلعب بتلك الطريقة و�شعرت �أن رفاقه غري مرتاحني ،لذلك من خالل لقطتني �أو ثالث تابعتها عن قرب �أمامنا كان
�صالح �أنانيا جدا وهو دائما ما كان كذلك".

55
�أورو تكلفة
الوجبة على �أر�ضية ملعب
"يوهان كرويف"

حمرز يجدد �شغفه بـ NBA
ويتحول من ت�شجيع
"الاليكرز" �إىل
"ال�سيلتيك�س"

تقديرا جلماهريها الوفية �أقرت �إدارة �أجاك�س �أم�سرتدام
خطة لإعادة بعث العالقة من جديد بني الأن�صار والنادي،
وذلك من خالل �إقامة مطعم على الهواء الطلق داخل
�أر�ضية ميدان ملعب "يوهان كرويف �أرينا" يف �أم�سرتدام،
ون�شر النادي بيانا �أكد من خالل فتح املطعم �أمام اجلميع
ظهر الدويل اجلزائري �سعيد بن رحمة بق�صة �شعر جديدة خالل الأيام الأخرية حني
مع �ضمان توفري � 3أطباق خمتلفة يف كل يوم وحتديد
قام با�ستبدال اللون الأ�صفر بالأبي�ض لي�صبغ �شعره ،وهو ما لفت انتباه اجلزائريني بني
� 55أورو ك�سعر للوجبة الواحدة ،وهو مبلغ يف
معار�ض وم�ؤيد لذلك ،ويحاول جنم نادي برينتفورد اللندين يف كل مرة الظهور بلوك
متناول اجلميع ،اخلطة هدفها اجتماعي
جديد لإبراز �شخ�صيته ولو �أنه تلقى الكثري من االنتقادات من الطرف اجلزائريني على وجه
�أكرث منه اقت�صادي ح�سب م�س�ؤويل
اخل�صو�ص ،ال�سيما حني يقوم ب�صبغ ال�شعر وهو فعل غري �شائع متاما يف اجلزائر.
النادي.

بن رحمة ي�ستبدل الأبي�ض بالأ�شقر
يف ت�سريحة �شعره اجلديدة

بن نا�صر يبدي
�إعجابه ب�آخر
�إ�صدارات "كاميكاز
�أوفي�سيال"

يبدي الدويل اجلزائري �إ�سماعيل بن نا�صر نحم نادي ميالن
�شغفه مبو�سيقي "الراب" بطابع جزائري ولو �أنها باللغة
الفرن�سية ،وهو ما يف�سر �إعجابه باملغني ال�شهري "�سولكينغ"،
بينما قام بخطوة لدعم ال�صاعد "كاميكاز �أوفي�سيال" ،حيث
يبدو معجبا جدا ب�آخر �إ�صداراته ،ون�شر جنم "الرو�سونريي"
مقاطع لأغنية "كاميكاز �أوفي�سيال" الأخرية C>est le
 gamمبديا �إعجابا كبريا بها ك�شكل من �أ�شكال دعم املغني
ال�صاعد ،وجلبت الأغنية اجلديدة قرابة � 100ألف م�شاهدة
يف يوم واحد فقط من �إ�صدارها عرب ح�ساب املغني الر�سمي يف
"يوتيوب".

يبدي الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز
�إعجابه ال�شديد مبناف�سات كرة ال�سلة
الأمريكية  NBAوهو ما يج�سده من
خالل ارتداء قم�صان خمتلف الفرق،
والظاهر �أن حمرز حتول من ت�شجيع
لو�س "�أجنل�س اليكرز" �إىل نادي �آخر
وهو "بو�سنت �سيلتيك�س" ،حيث ظهر
م�ؤخرا عرب خا�صية "�ستوريز" يف موقع
التوا�صل "�إن�ستاغرام" بقمي�ص يحمل ا�سم
النادي العريق.

رامو�س
يك�شف �سر
مترينه
لتقوية
�ضرباته
الر�أ�سية

ك�شف الدويل
الإ�سباين
�سريجيو
رامو�س قائد
ريال مدريد
عن �سر قوة
كراته الر�أ�سية
ومتكنه من
ت�سجيل الكثري
من الأهداف
بتلك الطريقة،
وذلك من
خالل فيديو ن�شره عرب موقع التوا�صل االجتماعي "�إن�ستاغرام" ،ويقوم
رامو�س بتمارين خا�صة لتقوية �ضربات الر�أ�س ،وهو ما ات�ضح جليا من
خالل الفيديو ،حيث علق عليه قائال" :هذا هو العمل و�سر النجاح".

